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یسیونهمانرفس

هب همانرفـس »  » مان تسا ، یـصخش  ياهرفـس  هرابرد  یتقو  اههرطاخ  نیا  تسا . رادهشیر  یگـشیمه و  تارطاخ ، ندینـش  هب  ناـسنا  یگتفیش 
. دشاب ثداوح  اهیدابآ و  اهناکم ، زا  یمیسرت  ای  هرود  کی  ّصاخ  طیارش  راگزور و  رگنایامن  هنیآ  دناوتیم  بلغا ، دریگیم و  دوخ 

ضرغیب رگا  ناراـگنخیرات  دوشیم . ضوـع  اـهیدابآ  اهرهـش و  هرهچو  تسا  ینوـگرگد  رد  هتـسویپ  مدرم ، بادآ  تاداـع و  یگدـنز و 
هب یخیرات  ياهیبایزرا  هدمع  عبانمزا  اههمانرفس  ور ، نیا  زا  دنزاس . لقتنم  دعب  ياهلسن  هب  ار  ثداوح  هدوب ، راگزور  هنیآ  دنناوتیم  دنشاب ،

. دنیآیم رامش 
« جح  » یندنام دای  هب  يونعم و  رفس  هب  هک  نانآ  زا  يرایسب  *** 
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. دـننکیم وگزاب  نآ  نیا و  يارب  دـنراد و  لد  نهذ و  رد  یندـنام ، دای  هب  ایوگ و  فافـش و  ییاهولبات  نوچمه  ار  نآ  تارطاخ  دـنوریم ،

مجح رذگهر ، نیا  زا  تشگزاب . زا  سپ  هچ  رفس ، نامه  رد  هچ  دنزادرپیم ، جح  همانرفس  شراگن  هب  دنشاب ، هتشاد  مه  یملق  قوذ و  رگا 
، بوخ ياوتحم  ملق ، ییابیز  رطاـخب  اـهنآ  زا  یخرب  هک  یّطخ ) هچ  عوبطم و  هچ   ) دـیآیم هدـمآ و  دـیدپ  بوتکم ، راـثآ  زا  یهجوت  لـباق 

نامز تشذگ  ددرگیم و  همجرت  مه  رگید  ياهنابز  هب  یهاگ  یتح  دوشیم ، راگدنام  ون ، دید  هیواز  یخیرات و  دنمشزرا  ياهیرگشرازگ 
تـّقد و هـب  هتــسب  اههمانرفــس ، هنوـگنیا  يراگدـنام  دـهاکیمن . یخیراـت  ياهتــشون  اـی  یبدا  يرثا  ناوـنعب  هـچ  اـهنآ  راـبتعا  شزرا و  زا 

یـضعب هک  يربخ  ياهـشرازگ  لثم  تسا ؛ دنتـسم  ياـهیهاگآ  نشور و  لد  زاـب و  مشچ  زا  هتـساخرب  ياـهلیلحت  هدنـسیون و  ياهیفاکـشوم 
، ون يرکف  یهاگ  زین ، اههمانرفـس  يارو  رد  تسا . یندنام  یندناوخ و  اشگهار و  دنمـشزرا و  یخرب  و  دـنکیم ، رپ  ار  دـیارج  هحفـصاهنت 
دراد و شواک  تقد و  گنرد و  هکلب  درذگیمن ، تعرس  یگداسب و  اهناسنا  اههنحص و  ، ثداوح لئاسم ، رانک  زا  هک  هتفهن  دیدج  یهاگن 

. دهنیم نارگید  رایتخا  رد  ار  تالّمأت  نآ  لوصحم 
شزرا نادنچ  دیآیم ، شیپ  همه  يارب  بلغا  هک  دشاب  هّرمزور  تادهاشم  هنازور و  عیاقو  لقن  ّدح  رد  اهنت  رگا  جـح ، ياههمانرفـس  *** 

ار اههنحصیوسنآ  رهاوظ ، زا  رتارف  یخرب  یلو  دنیرفآیمن .
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لیلحت دفاکـشیم ، ار  تاّیحور  دـنکیم ، تبث  ار  اههدینـشانو  اههدـیدان  دوریم و  افرژ  قمع و  هب  رهاـظ  حطـس و  زا  دـنکیم ، میـسرت  مه 

ییاوتحم يانغ  همانرفـس ، هک  تساجنیا  دراد . دوجو  هتکن  شمدق  هب  مدق  رد  دهدیم و  تخانـش  هشیدنا و  همانرفـس ، هدنناوخ  هب  دنکیم ،
، جح زا  شتامولعم  اههشیدنا و  دسیونیم و  جح  همانرفس  هک  یسک  دید  هیواز  دوشیم . راذگریثأت  دنمدوس و  ناگدنناوخ ، ياربو  دباییم 
، اهراتفر اههدینش ، اههدید ، میـسرت  رد  شتراهم  زین ، دراد . هدمع  ریثأت  هنیمز  نیا  رد  ننـس ، بادآ و  اهدرکلمع ، مدرم ، فراعم ، کسانم ،

. دراد ییازسب  مهس  همانرفس ، هدنسیون  يدنمناوت  ملق و  هبذاج  ییابیز و  نینچمه  میهافم و  تالاح و 
نتـشون لاجم  لاح و  ای  دناوتن  جح ، رفـس  هلمج  زا  رفـس ، رد  هک  دوش  ببـس  هدنـسیون ، ینهذ  تغارف  ندوبن  ای  يراک  ياههلغـشم  اسب  هچ 

، میظنت ار  اهنآ  تشگزاب ، زا  سپ  دـشاب و  يدـعب  ِتخادرپ  شراگن و  هیامتـسد  دـناوتیم  ترفاسم ، لوط  ياهتـشاددای  اـّما  دـشاب . هتـشادن 
. رتنوزوم رتلیکش و  رتهتسارآ و  هچره  دنک ؛ لیمکت  نیودت و 

نینچ رد  دـنناوتیمن  تسا و  یبدا  شنیرفآ  هب  هتخیمآ  ناشیگدـنز  اهیراتفرگ ، اـهیراجنهان و  همه  اـب  دـنراد و  سنا  نتـشون ، اـب  ملق ، لـها 
رعـش دنـسیونیم ، هـصق  دـنزادرپیم ، عادـبا  ّتیقـالخ و  هـب  ياهژوـس ، ره  یپ  رد  دـننک . فـالغ  ار  مـلق  ریــشمش  زیگناهرطاـخ ، ياـهرفس 

هقباس نادنچ  هک  مه  نانآ  اّما  دنراگنیم و ...  هرطاخ  دنیارسیم ،
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هچ دننک . یهاتوک  نتـشون  زا  دراد »؟ یـشزرا  هچ  دیآیم و  راک  هچ  هب  ام  نتـشون   » هک هناهب  نیا  هب  دـیابن  دـنرادن ، راک  نیا  رد  یگریچ  و 

يراـگنخیرات ياـهولبات  رد  ـألخ  لـیمکت  رد  مه  دـنک و  ادـیپ  شزرا  مه  هدـنیآ ، رد  زورما ، شزرامک  یتـح  یلوـمعم و  ياههتـشون  اـسب 
ار مرح  ود  زا  رادـید  ماّیا  نیریـش  تارطاخ  هک  دـشاب  همانرفـس » ، » جـح رفـس  تاـغوس  نیرتهب  دـیاش  عومجم ، رد  دـشاب . ّرثؤم  ناگدـنیآ ،

. نارگید يارب  مه  رئاز ، دوخ  يارب  مه  درادیم ، هاگن  هدنز  هراومه 
نکاما رد  تادهاشم  اهرادـید و  ثداوح و  هنازور  ِلقن  طقف  هن  دوشیم . طوبرم  لاس 1374 ش . جح  هب  دیناوخیم ، هک  ياهمانرفس  *** 

ملق ور ، نیا  زا  تساهنیا . همه  زا  یقیفلت  هکلب  رفس ، نیا  زا  یمـسر  یـشرازگ  هن  جح ، زومر  رارـسا و  کسانم و  لیلحت  هیزجت و  هن  تسا ،
ییایاضق زا  یهاـگ  دراد ، لومعم  ّدـح  زا  شیب  یگنرد  تاـّیئزج ، يور  یهاـگ  لوط . حطـس و  رد  یهاـگ  دوریم ، شیپ  قمع  رد  یهاـگ 

هک تسا  نشور  یلیخ  دـهد . شرازگ  يّدـح  اـت  زین ، ار  لاـس  نیا  جـح  اـهدای ، اهـشرگن و  همه  راـنک  رد  دـشوکیم  درذـگیم . تعرـسب 
اب درف ، کی  ِناوتان  ملق  هب  دسر  هچ  ات  دـشک ، شرازگ  ریوصت و  هب  ار  جـح  همه  دـناوتیمن  مه  راگنربخ  رادربملیف و  ساّکع ، میت  نیرتیوق 

. تشاد همانرفس  نیا  زا  دیابن  مه  ياهداعلاقوف  راظتنا  سپ  ندینش . ندید و  نتفای و  روضح  نتفر و  رد  شیاهتّیدودحم  همه 
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قوشعم دقرم  هنیدم ،

هراشا

ج 20،ص 110 رون ، هفیحص   ...« قوشعم دقرم  قشع و  دبعم  يوس  هب  یناریا  مرتحم  جاجح  تمیزع  «: » هر  » ینیمخ ماما  ریبعت  زا  سابتقا  * 
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دورف ات  زاورپ  زا 

74 / 1 / 30
. تسین ادخ  هناخ  يوس  هب  یجاح  زاورپ  يوکس  نیلوا  دابآرهم ، هاگدورف 

هک تسین  يزیچ  نیلوا  زین ، جاـجح » نلاـس   » هب نتـشاذگ  مدـق  دـسریم . هَّللا » تیب   » هـب دـنکیم و  زاورپ  لد  يوکـس  زا  رئاز  نآ ، زا  شیپ 
. دوبن هنوگنیا  اهمیدق  دراد . لبق  لاس  نیدنچ  هکلب  لبق ، هام  نیدنچ  رد  هشیر  هلأسم  دزیگنایمرب . جـح  هب  تبـسن  ار  ناسنا  يونعم  ساسحا 

راچان هک  دش  دایز  یهلا  رفس  نیا  نایـضاقتم  دادعت  ادخ و  هناخ  رادید  قوش  ردقنآ  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  هژیوب  ریخا ، ياهلاس  رد  یلو 
. دنشکب شیپ  ار  اههدرک  مان  تبث  ِيدنبتیلوا  جح و  شیف  راظتنا و  تبون و  مان و  تبث  دندش 
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. ددرگیمرب هتشذگ  ياههام  اهزور و  هب  منهذ  رفسنیا ، هناتسآ  رد 

. تسا هتشذگ  هچ  اهنآ  قشاع  قاتشم و  ياهلد  رب  هک  دنادیم  ادخ  دناهدرب . رـس  هب  ناشتبون  ندیـسر  ارف  راظتنا  رد  هک  تساهلاس  اهیـضعب 
. تسا هدیشکیم  هنابز  رتشیب  ناشاهلد  رد  سدقم  هلعش  نآ  دناهدشیم ، رتکیدزن  ناشتبون  لاس  هب  هچ  ره 

زا شیپ  ناشناج  دـننزیم و  لاب  امیپاوه ، ناکّلپ  ياـپ  اـی  راـظتنا  نلاـس  رد  هاـگدورف و  رد  قشاـع ، ِعمج  نیا  هک  درک  هاـگن  ار  زورما  دـیابن 
یهاگ دنتـشاد . ار  سدـقم  ساـسحا  نیمه  دـنتفر ، تراـیز » جـح و   » هب ماـن  تبث  يارب  هک  مه  يزور  نیلّوا  تسا . هدرک  زاورپ  ناشمـسج 

هب هنوگچ  ار  راظتنا  ياهلاس  منادیمن  میوربادـخ ؟ هناخ  تراـیز  هب  هک  تسا  هدـش  نامتمـسق  یتسارب  اـیآ  دندیـسرپیم : دوخ  زا  هنارواـبان 
؟ دندرک ادیپ  یلاح  هچ  تسامش ، تبون  لاسما  هک  دنداد  ربخ  نانآ  هب  یتقو  دناهدروآ ، نایاپ 

تاسلج رد  یتقو  دوشگ . دنهاوخ  رپ  ّتیونعم  جارعم  نیا  هب  يدوزب  هک  دش  ناشرواب  رتشیب  دندرک ، مان  تبث  یناوراک  رد  یتقو  لاح  ره  هب 
یعـس فاوط و  ندرک ، ّتین  ندش ، مِرحم  یگنوگچزا  ناوراک ، یناحور  یتقو  دنتـسشنیم ، جـح  کسانم  ماکحا و  یـشزومآ  یهیجوت و 

ات ياپ  دندوب و  شوگ  اپارـس  دوبن . ناشهنیـس  رد  لد  دادیم ، حیـضوت  ار  تارمج  یمر  انم و  رعـشم و  تافرع و  لامعا  تفگیم و  ندومن 
ياـضف نآ  اـّما  دـندوب ، ناـشدوخ  هلحم  دجـسم  رد  هچ  رگ  دـندرپسیم . رفـس  زا  شیپ  ياهـشزومآ  هب  ناـج  شوگ  هناـموصعم  قوـش ! رس 

. درکیم هولج  رون  نیمزرس  سدقم  ياههاگیاج  و  همیرک » فقاوم   » زا یلیثمت  راب ، تیونعم 
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تیلـالح مدرم ، اـب  باـسح  هیفـصت  دوب ، دـهاوخ  ناـشزاین  دروـم  ههاـمکی  رفـس  نیا  رد  هچنآ  رفـس و  لـیاسو  هّیهت  مارحا و  هلوـح  دـیرخ 

اهـشرافس و ًانایحا  دونـشیم و  نآ  نیا و  زا  هک  ییاهاعد  سامتلا  دـنزیم ، هقلح  اهمـشچ  رد  اهکـشا  دـنازرلیم و  ار  لد  هک  ییاهنتـساوخ 
رفـس  » هب اـیوگ  تفرگیم . رارق  تیوـنعم  تسادـق و  زا  ياهلاـه  رد  همه  هـمه و  یعرـش  تاـهوجو  يادا  لاوـما و  ندرکكاـپ  اهتّیـصو و 

. دنوریم ترخآ »
. دراد اههلصاف  هّرمزور  یگدنز  اب  هک  يرگید  ياوه  لاح و  اههمانرب و  اهرایعم ، اب  تسا ، يرگید  يایند  جح ، تسه . مه  روطنیمه 

هک مه  اهنآ  درکیم . زادـگناج  یترـسح  راتفرگ  ار  رادهقباس  نارئاز  دـشیم ، شخپ  نویزیولت  زا  جـح » يامیـس   » ياههمانرب هک  ییاهزور 
. داتفایم نامیا  اب  ياهناج  نمرخ  رب  ياهّقرج  دشیم و  هدوزفا  ناشقوش  همانرب ، ره  ندید  اب  دوب ، ناشرفس  نیلّوا 

ینکیم زیت  ام  شتآ  شیوخ و  رازاب  ینکیم  زیهرپ  ییامنیم و  رادید 
« اعد سامتلا   » زا نیا  ترـسح . یمین  قوش و  یمین  تسا : مین  ود  ناشلد  نارفاسم ، دوخ  لـثم  دـناهدمآ ، هاـگدورف  هب  هقردـب  يارب  هک  اـهنآ 

نیمه وزرآ . تسا و  قوش  هیرگ  نیا  دوش . هدید  ناشدولآکشا  مشچ  هکنیا  زا  دنرادن  یـساره  اهنآ  تسا . مولعم  اهگـشا  هب  هتخیمآ  ياه 
اهنآ هب  دیاب  یناریا  جاّجح  هک  ییاهدیاش  دیاب و  و  یمیهاربا » جـح   » زا یمیـسرت  دوب . رازگرب  جـح » میظع  هرگنک   » هک دوب  شیپ  زور  دـنچ 

. دنریگرب هشوت  دندنب و  راک  هب  رفس  نیا  رد  دننک و  هّجوت 
اب رفس  نیا  زاغآ  دوبن . مدوخ  تسد  یلو  متفر . هیشاح  لاح ، ره  هب 
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. تسا توافتم  زین  شماجرف  نایاپ و  هکنانچمه  دراد ، قرف  رگید  ترفاسم  ره 

اب دوب  انب  هک  یناوراک  يازیو  اهزاورپ ، زور  نیرخآ  رد  دشن و  رّدقم  یلو  میایب  هک  دوب  رارق  مه  هتشذگ  لاس  تسا . نم  رفـس  نیمجنپ  نیا 
ادخ هناخ  هرابود  ترایز  نم ، تمسق  هک  موشیمن  نئمطم  مراذگن ، زاجح  كاخ  هب  مدق  ات  متفگ  لاسما  هک  دوب  نیا  دشن . اضما  میایب  نآ 

. دنک بلط »  » ادخ دشاب و  ناسنا  يزور »  » دیاب مارحلا ، هَّللا  تیب  جح  تسا . ص »  » لوسر مرح  و 
هاگدورف دوب . هدمآ  دورف  هدرک و  زاورپ  یحو » طبهم   » يوس هب  ناریا  دناب  زا  امیپاوه  زا  رتدوز  یلیخ  اهلد  اّما  دـش . هدـنک  نیمز  زا  امیپاوه 

. مولظم عیقب  یبنلا و  دجسم  دوب و  قیتعلا » تیب  ، » اهلد
. تشاد ياهدننکنارگن  ياهشزرل  امیپاوه  دوب و  دعاسمان  یمک  اوه 

. قوش روش و  زا  ینافوط  اب  هتبلا  دوب ، امیپاوه  زا  شیب  اهلد  شزرل  اّما 
ِدنلب ياهفقـس  ریز  هطوحم  هب  يدورو  نلاس  جاجح و  لانیمرت  زا  ات  دیـشک  لوط  تعاس  هس  اـّما  میدوب . هّدـج  هاـگدورف  رد  حـبص  تعاس 3
بتک یخرب  هب  تبسن  نداد  ناشن  ّتیـساسح  درومیب و  ياهندرک  لّطعم  یگـشیمه و  ياهشیتفت  نامه  زاب  میراذگب . مدق  جاحلا » ۀنیدم  »

ره دوبن . اهیتخـس  نیا  شریذـپ  زج  ياهراچ  دوب . زیمآ  ریقحت  مه  یهاگ  راتفر ، عون  دوب . نیرئاز  هارمه  هک  جـح  هب  طوبرم  ياهباتک  اـعد و 
! دشک ناتسودنه  روج  دهاوخ  سوواط  یسک 

یتعاس راهچ  هس  هنیدم ، هب  تمیزع  تهج  سوبوتا  ندش  هدامآ  ات 
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. دش يرپس  تحارتسا  یکدنا  هطوحم و  رد  راذگ  تشگ و  یمک  هناحبصفرصهب و  هک  دوب  تصرف 

بش نیتسخن 

. دیشک لوط  تعاس  شش  هنیدم ، ات  يرتمولیک  تفاسم 450 
هطّوحم میدرکیم ، هاگن  هک  نوریب  هب  نامقاتا  زا  دوب . عیقب  یلامـش  علـض  هیاسمه  هک  یلته  میدـش . هدایپ  سوبوتا  زا  لته  لباقم  رد  رـصع 

كاخ درگ و  دیزویم ، هک  مه  يداب  میدیدیم . عیقب  رد  ار  دارفا  هتسد  هتسد  دوب . نامزادنامشچ  رد  عیقب  دولآرابغ  ياوه  یکاخ و  عیـسو 
. دنکارپیم

رد تسیابیم  دوبن . ياهراچ  تخادـنا . ناتـسود  ناگتـسب و  اب  یظفاحادـخ  ماگنه  ياهـشرافس  اهاعد و  سامتلا  همه  داـی  هب  ارم  هنحـصنیا 
رد ییاـعد  باـتک  ییوضو و  ییوشتـسش و  تفر . مرح  يوس  هب  عیقب ، هّمئا  لوـسر و  ترـضح  تحاـس  هب  بدا  ضرع  يارب  تصرف  نیلّوا 

. مرح فرط  هب  عیرس  اهماگ  تسد و 
. تسشنیم لد  هب  شتئارق  دمح و  هک  دوب  یفیذُح »  » يادص . نارئاز مطالتم  سونایقا  رد  ياهرطق  مدوب . یبنلادجسم  رد  برغم  زامن 

نآ درب ، بقع  هب  لاس  دصراهچ  رازه و  ارم  هظحل  کی  رد  یبرع ، ذفان  نیریش و  هجهل  نحل و  نآ  اب  هنیدم ، دجسم  رد  نآرق  تایآ  ندینش 
نابز زا  ار  ادخ  نخس  مدرم ، درکیم و  توالت  دجسم  نیمه  رد  مدرم  يارب  ترضح  نآ  دشیم و  لزان  ربمایپ  بلق  رب  تایآ  نیا  هک  نامز 

اهحول رب  ار  یهلا  تایآ  یحو ، نابتاک  دندینشیم و  ادخ  لوسر 
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اب هسیاقم  رد  نونکا  اّما  دـندشیم . قح  لها  نآرق ، لها  تخاسیم و  نوگرگد  ار  اهیگدـنز  اهلد و  نآرق  تاـیآ  ناـمز ، نآ  دنتـشاگنیم .

وریپ هیاپ  هچ  ات  زین  یمالـسا  ياهروشک  نارـس  تسا ؟ ینآرق »  » اهلد هزادنا  هچ  ات  نآرق ، ینویلیم  دّدعتم و  ياهپاچ  اهيراق ، اهتئارق ، همهنیا 
ناـیک نتخورف  رب  یـشوپرس  هیجوت و  شیوخ و  يارب  ههجو  بسک  هلیـسو  ار  نید  زاـمن و  مرح و  تئارق و  نآرق و  ّدـح ، هچ  اـت  دـننآرق و 

... !؟ دناهداد رارق  یمالسا 
رتدایز یلیخ  جاّجح  دادعت  لاسما  دسریم  رظن  هب  اّما  دنوشیم . دراو  يرگید  زا  سپ  یکی  مه  اهناوراک  هدیسرن و  نایاپ  هب  هدعقيذ  زونه 

رد هیورت  زا  لبق  ياهزور  ماحدزا  تسا . تیعمج  رد  قرغ  فارطا ، ياـهنابایخ  يوبن و  مرح  هتفاـی  هعـسوت  ياهـشخب  میظع  تعـسو  تسا .
! دوب دهاوخ  هچ  تافرع  انم و  زین  هّکم و 

هب یمالـس  هار ، رـس  زامن ، زا  سپ  دنارذگ . عیقب  رانک  ار  لاح  اب  یبش  ناوتب  هک  دوب  نآ  زا  عنام  هار ، یگتـسخ  اّما  دوب ، هعمج  بش  هکنآ  اب 
، اههدرن تشپ  زا  هن  مه  نآ  رتهدامآ ، یلد  اب  نشور و  ياوه  رد  حبصادرف ، يارب  متـشاذگ  ار  ترایز  مداد و  شوماخ  عیقب  رد  هتفخ  ناماما 
گشا و رپ  مشچ  درد و  رپ  نیگمغ و  لد  مروآرد و  ياپ  زا  موصعم  يایلوا  مارتحا  هب  رد  ِمد  ناـمه  ار  اهـشفک  اـت  عیقبلاۀـّنج ، لـخاد  هکلب 
و دیارـسب . هیثرم  مکـشا  دیوگب و  نخـس  مهاگن  میرگب و  هضوریب  مربب و  بیرغ  هدروخ و  باتفآ  هداس و  ياهربق  نآ  رانک  ار  ولگ  ضغب 

...
ترادیب ناذا  يادصیدوزب  تسا . هدنامن  يدایز  تّدم  حبصات ،
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 ... حبصادرف ات  دز . دهاوخ  ادصار  وت  مرح ، ناذا  زا  شیپ  لد ، نّذؤم  هکنآ  ای  درک ، دهاوخ 

74 / 2 / 1
سدح یلو  تسا . یک  تعاس ، رییغت  اب  اجنیا و  قفا  هب  زامن  ناذا و  تقو  ًاقیقد  متـسنادیمن  زونه  مدش . رادیب  دوخ  هب  دوخ  حـبص  تعاس 4

هچ دندوب و  مرح  مزاع  مه  ياهدع  هار ، رد  مدش . هناور  مرح  يوس  هب  هتفرگ  وضو  تسا . هدنامن  ناذا  هب  يزیچ  ای  هدش  حبصای  هک  مدزیم 
یبنلادجسم نوریب  هطوحم  مدش . بذج  مرح  يابرهک  فرط  هب  یهاک  نوچمه  زین  نم  تسا . مک  تصرف  هک  مدیمهف  ناشباتـش  زا  ناباتش .

. رون رپ  ياهغارچ  زا  نشور  ياضف  زیگنالد و  ياوه  دوب ، ّتیعمج  زا  رپ 
هب مدرک و  ادیپ  ییاج  تمحز  اب  دوب ، هدنام  ناذا  هب  هقیقد  تسیب  دودح  هکنآ  اب  مدش . دجـسم  قاور  دراو  رتشیب  تلیـضف  كرد  يارب  یلو 

کیدزن حبـصهضیرف  رد  ص »  » دـمحم يادـخ  اب  تیعمج  نیا  رادـید  هدـعو  تخادـنا . هلولو  هب  ار  همه  نّذؤم ، ربکا » هَّللا  . » متخادرپ هلفاـن 
« هّفُـص  » یکیدزن هب  ار  دوخ  زاـمن ، زا  سپ  رتشیب . رتلـالز و  هتبلا  داد ، تسد  تعاـمج  ماـما  تئارق  ماـگنه  یبشید  ساـسحا  ناـمه  دـشیم .

. متخادرپ همانترایز  ندناوخ  هب  مدناسر و 

عیقب رد 

هب ور  ملد  تروصو  قرشم  هب  ور  متروص  ، باتفآ عولط  زا  شیپ 
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هعماج  » ریـس ّطخ  ناسنا  تشاذگیمن  دارفا ، ياههیرگ  اههمزمز و  اههلان و  مدناوخیم . همانترایز  دوب و  عیقب  رد  هتفخ  دیـشروخ  راهچ  نآ 

زا هتساخرب  هناقـشاع و  ياهزادگ  زوس و  نیا  ِتسد  هب  ار  ملد  مدشیم و  هدایپ  کشا ، هیرگ و  هاگتـسیا  رد  اج  هب  اج  دهد . همادا  ار  هریبک »
. دننزیم فرح  عیقب ، مولظم  ناماما  اب  نم  زا  رتنازوس  رتایریب و  رتیمیمص و  ، نانیا دننکب . دنهاوخیم  هچ  ره  نم  لد  اب  هک  مدادیم  لد 

، تسین ياهراچ  دـنکیم . یمخز  مه  ارم  نآ  شکرت  دـکرتیم ، ناشیاهـضغب  یتقو  تسا . هدـش  عمج  ولگ  رد  اههدـقع  تسا و  رپ  ناـشلد 
کـش دوخ  ّتیمدآ  هب  دیاب  هک  دـنکن  بلقنم  ار  مدآ  عیقب ، ياوه  لاح و  رگا  قشاع . یناگدادـلد  نانیا  تسا و  قشع  ّتبحم و  ههبج  اجنیا 

. مینک
 ... مسیونب میارسب و  دیاب  رگید  یتصرف  رد  هناگادج و  ار  عیقب  هیثرم  يراب ،

. تسا هدرک  ییاهتوافت  شیپ ، لاس  ود  اب  عیقب ، یلعف  ّتیعضو 
ِتروصب هتبلا  شیپ ، زا  رتدـنلب  رتـمکحم و  يراوید  هتـشادرب ، ار  یلبق  راوید  دـناهداد . هعـسوت  یبونج  یقرـش و  تمـسق  زا  ار  عیقب  هطّوـحم 

زا هک  شرفگنس  زابلد و  ییوکس  زین ، عیقب  ِرد  يولج  هطوحم  رد  دناهتسارآ . ابیز  سیفن و  يراکگنس  اب  اههیاپ ، ِنایم  هلصاف  رد  رادهدرن 
ِيرتم هس  ود  ات  ترایز ، ماگنه  شیپ  لاس  ود  دوب . اًلبق  هچنآ  زا  رتدـنلب  رتعیـسو و  تسا ، هدـش  هتخاس  دوشیم  لـصو  ناـبایخ  هب  فرط  ود 

يرادرب و دوگ  یعون  دناهدرک . رتدایز  ار  هلصاف  کنیا  اّما  دشیم . لیکشت  اجنامه  رد  راّوز  هوبنا  هریاد  مین  تفر و  ولج  دشیم  رّهطم  روبق 
رد يزاس  وکس 
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عناـم اههطرُـش  رود ، ياهلـصاف  رد  زین  رّهطم  روـبق  یلامـش  ِتمـسق  رد  تـفر و  ناوـتیمن  رتوـلج  مرح ، تمــس  زا  هـک  تـسا  عـیقب  لـخاد 

. دنايورشیپ
. دننکیم يریگولج  مه  نیا  زا  یهاگ  اههطرش  تسا . هدش  رتراوشد  دنسرپیم ، هک  نانآ  هب  رود ، هلصاف  نیا  زا  اهربق  کتکت  نداد  ناشن 

صوصخم یقاتا  و  تسا ، هبسک  رایتخا  رد  هک  دناهتخاس  ییاههزاغم  تسا ، مرح  فرط  هب  هک  عیقب  هشوگ  راوید  وکس و  ریز  زا  یـشخب  رد 
، ناتـسکاپ هـیکرت ، زا   ) هعیـش ریغ  یناریا و  ریغ  جاّـجح  روـضح  دوـشیم  ساـسحا  حوـضوب  لاـسما  رکنم .! زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رتـفد 
هب نارئاز ، يور  هب  عیقب  ياهبرد  هرابود  نتـسب  يارب  ياهناهب  هک  دوش  راتفر  ياهنوگب  دـیاب  تسا . هتـشذگ  زا  شیب  اقیرفآ و )...  يزنودـنا ،

هتبلا تسا . منتغم  ًاعقاو  سّدقم ، تبرت  نیا  رد  نینوفدـم  ترایز  قیفوت  عیقب و  رد  ندوشگ  ریخا ، هلاس  دـنچ  نیا  رد  دوشن . هداد  نانآ  تسد 
رگید نینوفدـم  موصعم و  ماما  راهچ  راثن  اههدرن  تشپ  زا  ار  ناشمالـس  هلان و  هآ و  کشا و  دـنمورحم و  لخاد  هب  دورو  زا  نینچمه  اـهنز 

. دننکیم عیقب 
دننکیم و عنم  تّدشب  ندیسوب  ندز و  تسد  يربق و  ره  هب  ندش  کیدزن  عون  ره  زا  هک  تسا  یقاب  اههطرش  هطلـس  نامه  زاب  عیقب ، لخاد 

. دننکیم دروخرب  مولعم ،» ُریغ   » ای ملعا » هَّللا   » ِباوج نامه  اب  تساجک »؟ نامثع  ربق   » دنسرپیم نانآ  زا  هک  ّتنس  لها  یتح 

تاغیلبت

زکرم رد  گرزب  راجفنا  ربخ  زورما ، ياههمانزور  متشگرب . لته  هب 
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اکیرمآ يارب  هک  ياهثداح  دـناهدروآ . تاراسخ  تافلت و  رامآ  تالیـصفت و  سکع و  اب  ار  اـکیرمآ  ي  اـمهالکوا »  » رهـش ِیتلود  يراـجت 

هک ار  یلخاد  تاحفص  . تسا هدرب  لاؤس  ریز  هتخادنا و  رطخ  هب  ار  گرزب  ناطیـش  هطلـس  هطقن  نیرتيزکرم  تینما  تسا و  نیگنـس  رایـسب 
نیمرح و تسادق  اب  یفانم  هک  ار  ییامیپهار  عمجت و  یسایس ، ياهتیلاعف  غیلبت و  عون  ره  هک  تسا  يدوعـس  جح  ریزو  راتفگ  منزیم ، قرو 

اهفرح يریگتهج  دوشن !! لوغـشم  نیملـسم  یعامتجا  رگید  لیاسم  هب  تدابع  زا  جاّجح ، نهذ  ات  هدرک ، مالعا  عونمم  تسا ، تادابع  ماجنا 
. تسا نیکرشم » زا  تئارب   » عوضوم ناریا و  تمس  هب  هک  تسا  نشور 

يارب زّهجم  ياـهپیکا  اـههورگ و  تموـکح و  یهاـفر  یتشادـهب و  ِتامدـخ  دروـم  رد  ماـقرا  راـمآ و  اـههبحاصم و  اهـشرازگ و  نـینچمه 
همه ار  اهفرح  نیا  دریگیم . ماهدـنخ  تارمج . یمر  تافرع و  انم و  مایا  صوصخب  جـح ، مسارم  رد  باهذ  بایا و  لرتنک  یهدسیورس و 

یمگردرـس رعـشم ، هب  چوک  ماگنه  تاـفرع و  رد  کـیفارت  روکهِرِگ  یلو  میناوخیم ، تاـعوبطم  رد  میونـشیم و  ناـشیاههناسر  زا  هلاـس 
تافلت هراومه  دنامیم و  هدوشگان  تارمج  یمر  ریـسم  ماحدزا  زین  و  ییوشتـسد ، بآ و  یتشادهب و  تاناکما  مدع  و  هفلدزم »  » رد جاّجح 

اهـسوبوتا و راّوز و  نهآ و  مدآ و  یگتخیمآ  هدنـشک و  ریگـسَفَن و  ماحدزا  نآ  تارمج و  یمر  رکف  هب  دورو ، لّوا  زور  نیمه  زا  نم  دراد .
! دنلوغشم تامدخ  غیلبت  هب  نانچمه  اههناسر  یلو  ماییامنهار ، یماظتنا و  نارومأم  درس  ياشامت  مدرم و  یگفخ 
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هعمج زامن 

رد مه  نآ  هعمج ، زامن  يدابع  یسایس - هضیرف  دزیم . جوم  ربمایپ  مرح  رد  اهناسنا  زا  ییایرد  متفر ، یبنلادجـسم  هب  هعمج  زامن  يارب  رهظ 
هدامآ ار  شوگ  لد و  همه  نیا  هک  دوب  دنمورین  یـسیطانغم  هدیـشخب ، نیملـسم  هب  ار  تدـحو  تّزع و  نیا  هک  ص »  » ادـخ لوسر  ربق  رانک 

رگرادیب ياههبطخ  هک  یّلحم  رد  يوبن و  هضور  رد  هک  غیرد  اّما  ددرگ . عابشا  ناشیاهلقع  باریس و  ناشیاهناج  هبطخ ،»  » رد ات  هتـشادهگن 
ياوتحم اّما  ریگمشچ ، نآ  يرهاظ  هوکش  هک  ددرگیم  رازگرب  ياهعمج  زامن  دوشیمن و  فرطرب  ناناملـسم  یگنـشت  دشیم ، داریا  ربمایپ 

. تسا زیچان  رایسب  نآ 
هب ییاهـضیرعت  اـههشوگ و  اـب  هدـش ، هتـشون  شیپ  زا  نتم  يرارکت و  ياـههبطخ  دـش ؟ هتفگ  يزیچ  هچ  مالـسا ، یللملا  نیب  نوبیرت  نیا  زا 

نایعیـش نایناریا و  ياههمانرب  اههشیدنا و  هب  هراشا  هک  دـنیالآیم  رگید  ياهزیچ  هب  ار  مالـسا  جـح و  هک  مدرم  زا  یخرب  هناکرـشم ! ِلامعا 
. دجنگیمن نانآ  ییاکیرمآ » بان  مالسا   » ِدودحم ِبوچراهچ  رد  هک  تسا 

. دنونشب هک  تسین  یباسح  هملک  اتراهچ  دناهدمآ و  لوسرلاۀنیدم »  » نیا هب  ناهج  طاقن  یصقا  زا  هک  دزوسیم  ناناملسم  لاح  هب  ملد 
. دراد اوتحم  مک  یلکش  ناشترایز  جح و 

! تسا مولظم  ردق  هچ  ص »  » هَّللالوسر یتسار ، دوشیم . ادف  سّدقم  ياهشزرا  دماجنایب ، اههشیدنا  رد  قییضت  هب  نامتخاس  رد  هعسوت  یتقو 
..
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یبنلادجسم هناخباتک 

نیرئاز هک  ییاهالاک  عون  مدز . نارادـیرخ  ناگدنـشورف و  اهتمیق و  سانجا و  يور  ندز  دـید  اـههزاغم و  رازاـب و  رد  یتشگ  هعمج  رـصع 
. دش بورغ  تسا . هّجوت  لباق  دنرخیم ، نوگانوگ  ياهروشک  زا  فلتخم 

یبنلادجـسم دراو  مدـش و  لیـس  نیا  زا  ياهرطق  مه  نم  دوب . ناور  تعاـمج  زاـمن  رد  تکرـش  يوـبن و  مرح  يوـس  هب  اسآلیـس  ّتیعمج ،
. متشگ

نوریب رد  اهرتشیپ  یلیخ  هتبلا  دوب . یبنلادجـسم  ناتـسبش  لخاد  رد  اًـلبق  هک  مدوب  ربماـیپ  مرح  هناـخباتک  یپ  رد  دـش . هدـناوخ  برغم  زاـمن 
برغم و زامن  هلصاف  متفای . یبنلادجسم  هناخباتک  یکیدزن  رد  ار  دوخ  دندروآ . دجسم  لخاد  هب  نیـشیپ ، ياههعـسوت  رد  یلو  دوب . دجـسم 
رد راب ، نیا  مدوب . هدرک  ندـید  هناخباتک  زا  مه  لبق  ياهلاس  مورب . هناـخباتک  هب  دـمآ  منهذ  هب  دوشیم ، تعاـس  کـی  زا  شیب  هک  ار  اـشع 

یلدنـصو زیم  فارطا و  رد  زاب  هسفق  تروصب  مدید ، دـشیم  هدـید  هعلاطملاۀـعاق »  » ِترابع نآ  يور  هک  یکچوک  يولبات  فکمه ، هقبط 
، ریسفت ثیدح ، هقف ، اهنآ  بلغا  مدرک . هاگن  ار  اهباتک  مدز و  يرود  یسیونهلاسر . ای  قیقحت  هعلاطم و  لوغشم  یناناوج  طسو و  رد  هعلاطم 

لها نافلؤم  راثآ  زا  تسا  ّولمم  ام  ياههناخباتک  هعیـش ! تافیلأت  زا  باـتک  کـی  زا  غیرد  و  دوب . اـمنهار  تسرهف و  ياـهباتک  ینآرق ، مولع 
هار ناشهناخباتک  ياههسفق  هب  ار  هعیـش  باتک  چیه  هک  دـنراد  بّصعت  هنوگنآ  دنـشیدنایم و  هتـسب  نانچ  نانیا  اّما  اههنیمز ، همه  رد  ّتنس 

. دوب مه  قَِرف  ِنابحاصیاهتعدب  اًلثم  هعیش و  ّدر  رد  ییاهباتک  هتبلا  دنهدیمن .
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دنتـساوخ ار  هک  ره  دّحوم و  دنتـساوخ  ار  هک  ره  هاوخلد ، هب  دننکیم و  لیمحت  ناملـسم  اهنویلیم  رب  ار  دوخ  دـیاقع  هناّدبتـسم ، یلیخ  اهنیا 

. دنمانیم كرشم 
رگید ناناملـسم  اـب  کـشخ ، موـهوم و  ياهتـشادرب  اـهرواب و  نیمه  ساـسا  رب  دـنوشیم ، تیبرت  یگنهرف  نینچ  نـماد  رد  هـک  مـه  ناـنآ 
دشابن یباّهو  هک  ره  نانیا ، رظن  رد  تسا . نانیا  زیمآتناها  ياهراتفر  اههشیدنا و  جامآ  هک  تسین  هعیـش  اهنت  دننکیم . دروخرب  زیمآریقحت 

. دوش توکیاب  دیاب  دشیدنین ، یباّهو  و 
تّما اهنویلیم  رب  ار  دوخ  دیاقع  یّقح  هچ  اب  نانیا  هک  دُرب ، همکحم  هب  يّدج  تیاکش  ناوتیم  دنک ، یگدیـسر  دشاب و  یحلاصهاگداد  رگا 

ایوگ هک  دیدج ، میدق و  هعیش  دض  ناگدنسیون  رگید  و  هّیمیت » نبا   » ياهباتک زا  دوب  رپ  هنیدم ، ياهیشورفباتک  دننکیم ؟ لیمحت  يدمحم ،
. دنرادن یلع  لآ  یلع و  نارادفرط  هب  تبسن  نیملسم  نتخاس  نیبدب  ینیرفآههبش و  زج  یتّیرومأم 

لامش ياههّلحم  دجاسم  زا  یکی  رد  مه  ار  اشع  زامن  نوریب . مدز  دش . لسک  محور  مدرک . هعلاطم  يرادقم  متـشادرب و  ار  باتک  ود  یکی 
هک دوب  هتشذگ  بش  هد  زا  تعاس  موش . انشآ  رهش  تارییغت  هب  ات  متـشذگیم  قطانم  اهنابایخ و  زا  یخرب  زا  هدایپ  مدناوخ و  ربمایپ  دجـسم 

. دش يرپس  هنوگنیا  مه  هعمج  متشگرب . تماقا  ّلحم  هب  هتسخ 
زورما هچنآ  اب  يرتزاب  ِّتینهذ  اب  ات  مینکیم  هنیدم  هنیشیپ  هب  یهاگن  اّما  تشاد . میهاوخ  اهفرح  هنیدم ، هرابرد  میرفس و  لیاوا  رد  زونه 
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. میوش ور  هب  ور  مینیبیم ،

میدق هنیدم 

ینیمز رد  ترضح  نآ  دندمآ . لابقتسا  هب  نایبرثی  دمآ ، برثی  و  عادولاۀّینث »  » فرط هب  اُبق  زا  نوچ  درک ، ترجه  هنیدم  هب  ربمایپ  هک  يزور 
، ربمایپ يارب  هناخ  دجسم و  ندش  هتخاس  ات  دوش . هتخاس  دجسم  ات  دش  يرادیرخ  نیمز  دمآ . دورف  دوب  راّجن » ینب   » زا میتی  ود  هب  ّقلعتم  هک 

. دش نکاس  يراصنا  بویاوبا  هناخ  رد  یتّدم  ترضح  نآ 
هیاریپیب هداس و  يدجسم  نینمؤملاریما و ...  ادخ و  لوسر  تکراشم  راصنا و  نیرجاهم و  کمک  اب  عارذ ،  70 هزادنا 60 * هب  یتحاسم  رد 

دنچ دش ، مامت  هک  دجـسم  دیدرگ . يرـشب  لّوحت  نیرتمیظع  هاگیاپ  داد و  رییغت  ار  تیرـشب  ناهج و  تشونرـس  هک  يدجـسم  دـش . هتخاس 
زاب دجـسم  هب  يرد  اههناخ  زا  دـندش . نکاس  اهنآ  رد  رجاهم  باحـصا  هک  دـنتخاس  دجـسم  هب  لصتم  ییاههناخ  سپـس  نآ ، فارطا  قاـتا 

دقرم هدودحم  لخاد  نونکا  هک  دوب  لیئربج  باب  کیدزن  همطاف  هناخ  همطاف . یلع و  هناخ  ِرد  زج  دش ، هتـسب  اهرد  نآ  اهدـعب  هک  دـشیم 
دادقم رسای ، رامع  رذوبا ، ناملس ، نوچمه  هناخیب ، نارجاهم  یخرب  دش . هتخاس  ییوکس  هّفُص و  ، دجسم زا  ياهشوگ  رد  دراد . رارق  ربمایپ 

. دناهتشون مه  رفن  ات 70  ار  هّفصباحصا  دادعت  دندربیم . رس  هب  اجنآ  اهبش  و ... 
تعامج هب  يو  اب  ای  دنتسشنیم  ربمایپ  نخس  ياپ  دجسم ، نیمه  رد  ناناملسم  هدعو  دنچ  يزور  دوب . ادخ  ربمایپ  يوگناذا  لالب ،
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نارجاهم و نایم  تّوخا  نامیپ  ترضح  نآ  دش . لیدبت  یتسود  هب  جرزخ  سوا و  هنیرید  عازن  دمآ ، هنیدم  هب  هک  ادخ  لوسر  دنداتـسیایم .

ناناملسم ریـشمش  اب  رهـش و  نیا  زا  اهداهج  دوب . هتخاس  نآرق  ّتیندم  یحو و  هاگهولج  ار  هنیدم  ادخ  لوسر  یهلا  تموکح  تسب . راصنا 
. دشیم یهدنامزاس  اج  نیمه  رد  هّکم و ..  حتف  كوبت ، ربیخ ، بازحا ، دحا ، ردب ، گنج  تفرگیم . لکش  دهاجم 

، تشاد ار  دابآ  ياتـسور  کی  ِتروصهنیدم  دوب . یلومعم  اههناخ  هداس و  اهیگدنز  دوب . نید  ربمایپ و  تمظع  نویدم  ار  شتمظع  هنیدـم ،
. دوب يونعم  ّتیندم  دهم  اّما 

هب انب  ربمایپ  دجسم  اهراب  اهدعب  دش . هدرپس  كاخ  هب  تسا ) دجسم  لخاد  نونکا  هک  دجسم ، رانک   ) شاهناخ رد  تفر و  ایند  زا  ادخ  ربمایپ 
. تفای هعسوت  زاین ،

. نابهیاسیب هناریو و  نانچمه  یلو  دراد ، رارق  رهش  بلق  رد  کنیا  هک  دوب  هنیدم  هیشاح  رد  یناتسروگ  زور  نآ  عیقب ،
، تیب لها  دندرکیم . یگدنز  یگرزب  کچوک و  ياهنادناخ  اههلیبق و  فارطا ، رد  ياهدنکارپ  ياهشخب  رد  دوب . ناتـسلخن  هنیدم ، فارطا 

هچوک دندرکن . كرت  ار  هنیدم  رابجا ، هب  ای  صاخ  لیلد  هب  زج  دنتشادیم و  تسود  دوب ، ناشدوخ  دلوم  ناشّدج و  نفدم  هک  ار  رهـش  نیا 
رگید زیگناهرطاخ  ياهاج  زا  يرایسب  و  ع »  » قداصماما هناخ  يراصنا ، بویاوبا  هناخ  دوب ، یبنلادجسم  یقرش  تمسق  رد  مشاهینب  هلحم  و 

زا يراثآ  هدش و  بیرخت  همه  کنیا  هک  دیسریم ، عیقب  هب  ات  دوب ، شخب  نیمه  رد 
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. تسین اهنآ 

هدروآ دیدپ  هنیدم  فارطا  رد  امرخ  ياهغاب  مه  ع »  » یلع دش . ثادحا  یـسراف  ناملـس  تسد  هب  یناتـسلخن  هنیدـم ، یبونج  ياهتمـسق  رد 
نیرتبان و هک  تیب ، لها  گنهرف  دندش و  عقاو  مولظم  هّمئا  داتفا . نایـسابع  نایوما و  تسد  ًاتدمع  ادخ  لوسر  زا  سپ  تموکح ، ریـس  دوب .
مالـسا و خـیرات  رب  مکاح  ياـغوغ  رد  تفرگ . رارق  اوزنا  رد  دوب ، هماـنرب  طـخ و  ناـمه  همادا  هکلب  ربماـیپ ، میلاـعت  هب  گـنهرف  نیرتکیدزن 
ع»  » همطاف کچوک  هناخ  هک  نامز  نآ  زا  ّتیمورحمو . ّتیلقا  رد  اـّما  دـناهدوب ، رهـش  نیا  رد  تیب  لـها  ّطـخ  هب  ناراداـفو  هراومه  هنیدـم ،

هدـنز شیاهیراوشد  همه  اب  ار  تیب  لها  يالو  ِطخ  هناتخـسرس  هنیدـم ، بونج  هلواخن  هک  نامز  نیا  اـت  دوب  هفیقـس »  » هب نیـضرتعم  هاـگیاپ 
. دراد هتشاد و  موادت  ربمایپ ، ترتع  میلاعت  زا  هتفرگ  همشچرس  لیصا و  نایرج  نیا  دناهتشادهگن ،

رد یتح  دندربیم و  رس  هب  طیارش  نیرتتخس  رد  هّمئا  مه  زور  نآ  يدازآ ، هن  يدجـسم و  هن  دراد ، يربنم  هن  هنیدم  رد  هعیـش  زورما ، رگا 
نآ اب  ندرک  رارقرب  طابترا  ماما و  زا  یعرـش  هلأـسم  ندیـسرپ  یهاـگ  دوب ، تیب  لـها  يارب  اـضف  شیاـشگ  جوا  هک  ع »  » قداـصماما نارود 
همه تینما و  شیوخ  يارب  يو ، ِتفالخ  ربمایپ و  هب  دوخ  باستنا  اب  هک  افلخ  تموکح  تفرگیم . ماـجنا  لـمحم  شـشوپ و  اـب  ترـضح ،
ماما زا  یمالک  نومـضم  نیا ، دندربیم . رـس  هب  ینماان  راشف و  رد  دنکاپ ، لوسر  نآ  هّیرذ  هکنیا  رطاخب  ربمایپ  نادـناخ  دـندوب ، هتخاس  زیچ 

. تساروشاع زا  سپ  شیاههبطخ  زا  یکی  رد  ع »  » داّجس
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عیقب هیثرم 

، یطیارش ره  رد  ار  تیالو  تیب و  لها  غورف  ات  هدیـشوک  هعیـش  تسا و  هدوب  لطاب  قح و  نایم  ادصو  رـس  یب  يدربن  نادیم  هشیمه  هنیدم ،
«. ع  » ارهز ربق  یناهنپ  نآ و  رد  نوفدم  هّمئا  تبرت  عیقب و  تبرغ  رب  هیرگ  اب  دنچ  ره  درادهگن ، نشور 

دازآ ار  ملق  اـج  نیمه  رد  هک  رتهب  دراد . ییابیکـش  ملق  هن  دـهدیم و  هزاـجا  لد  هن  اـّما  میارـسب . يدوز  نیا  هب  ار  عیقب  هیثرم  متـساوخیمن 
: دیاشگب ار  ولگ  رد  هدنام  هدقع  ات  مراذگب 

. تسا هودنا  رازتشک  مغ و  هعرزم  عیقب ،» »
. دراد هلاس  دصراهچ  رازه و  یتّیمولظم  رد  هشیر  دیوریم ، دابآبیرغ  نیا  رد  هک  یتخرد 

مارآ دوشیم و  مرن  هک  تسا  کشا  هیاس  رد  لد  داد . وشتـسش  کشا »  » همـشچ رد  ار  لد  درپس و  لد »  » تسد هب  ار  نانع  دـیاب  رگید  اجنیا 
. دریگیم

. دهدیم نیکست  ار  لد  مخز  هدید ، کشا  اهنت  دوشیم . زاب  کشا  تشگنارس  اب  اهنت  لد ، ياههدقع 
، مشچ نیا  درابب  راذگب 

. کشا نیا  دزیرب  راذگب 
! رتمولظم عیقب ،»  ... » تسا و مولظم  نانچمه  هنیدم » »

! رتبیرغ ناشناوریپ  دنابیرغ و  نانچمه  تیب » لها  »
ره زا  رتنشور  تسا و  هداتسیا  یهاوگ  هب  هک  تساهلاس  دنس ، نیا 
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. تسا قح  ههبج  ياهتّیمولظم  ِناهرب  لیلد ، باتک و  ره  زا  رتایوگ  لالدتسا و 

. دنکشیم مه  تلد  دنکیم ، سمل  ار  رازم  نیا  كاخ  تیاپ ، يروآیمرد و  هک  ار  اهشفک  عیقب ، كاخ  هب  دورو  ماگنه 
رد هدـنام  ضغب  يزیریم و  کشا  نیرید ، نهک و  یمغ  رب  دوشیم و  هزاـت  تغاد  ینیبیم ، هک  ار  باـتفآ  ربارب  رد  هدـنام  ناـبیاسیب  روبق 

. ینکیم اهر  عیقب ، ياوه  رد  ار  ولگ 
دنلوغشم و لّسوت  ياعد  هب  یعمج  فرط ، کی  تسا . نامز  ره  زا  رتایوگ  رازم ، نیا  گنس  كاخ و  رب  تیب ، لها  نیّبحم  هتشونان  همانجنر 

. دنیرگیم دنباییم و  هار  تیب  لها  ّتیمولظم  قمع  هب  هیثرم ، هحون و  گنهآ  اب  ییاهلد  يرگید ، فرط  نانکهمزمز .
. دنزیریم کشا  شاهدش  ملق  ياهتسد  البرک و  ياّقس  دای  هب  نینبلا » ّما   » ربق رس  رب  یعمج  وس  کی 

ضیف عبنم  هب  یّطخ  ینـشور و  نوناـک  هب  یهار  رون ، دادـتما  رد  دنفاکـشیم و  ار  نارئاز  عـمج  ناـشیاه  رچلیو »  » اـب نازاـبناج ، ییوـس  رد 
. دنیآیم مالسلامهیلع »  » موصعم ماما  راهچ  نیا  یسوبکاخ  هب  دنیاشگیم و 

، اوه دـناوخیم و ...  هعماج » ترایز   » دزیریم و کـشا  مارآ  مارآ  یـسک  مه  يراـنک  رد  و  دـنیارهز ، هدـشمگ  ربق  نتفاـی  یپ  رد  ياهّدـع 
. تسا لاح »  » ِیناحور زیگنارطع و  ياوه 

. تسا لاق »  » زا رتایوگ  لاح ،»  » دیوگیمنخس و هک  تساکشا  اجنیا 
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، دنکیم ناربج  کشا  لالز  مه  ار  نابز  توکس 

. تسا رارقیب  رادغاد و  ياهلد  نامجرت  رابکشا ، ياهمشچ 
يراـج تارطق  اهمـشچ و  ییوـگب ) یناوـتن  ریگوـلگ ، ضغب  هودـنا و  طرف  زا  اـی   ) ییوـگن هک  مه  یمالـس  یمـالک و  ینزن ، هک  مه  یفرح 

. لفحم ِنکهیرگ  مه  تسا و  سلجم  ناوخهضور  مه  کشا ،
. تسا مّسجم  هیثرم  شدوخ  عیقب ، دناوخب ؛ هیثرم  یسک  تسین  مزال 

نینبلاّماو و دسا  تنب  همطاف  ارهز و  اب  عیقب ، ِراوید  ِنینهآ  ياههدرن  تشپ  زا  ناوناب  تسا . هتـسب  نانز  يور  هب  هتـشذگ  نوچمه  عیقب ، برد 
! تسا ییانشور  ياهنوناک  نیا  هب  هدوشگ  هک  لد  ياههرجنپ  دندنبب ، ار  اهرد  راذگب  دننکیم . لد  ِدرد  ربمایپ و ...  نارسمه  نارتخد و 

رون مه  راوید  رد و  تشپ  زا  كاـخ ، رب  هتفخ  ياهدیـشروخ  نیا  زا  رئاز ، بلق  ياـههچیرد  دـنراذگب ، عناـم  دـننک و  داـجیا  لـئاح  راذـگب 
. دریگیم

دـنرادیمرب و ار  ناشهتخوس  ياهلد  دوشیم . زاب  قشاع  نارئاز  يور  هب  هک  تسا  تشهب  ِرد  ایوگ  دوشیم ، هدوشگ  عیقب  ِرد  هک  ییاهتعاس 
کـشا ناراب  اب  ار  همانترایز  دـنناسریم و  مالـسلامهیلع »  » قداصماما رقاب و  ماما  داجـس ، ماـما  یبتجم ، ماـما  روضح  هب  ار  دوخ  باتـش ، اـب 

ِدرگ رب  ار  تفـصهناورپ  نارئاز  شخرچ  رود ، زا  اههدرن ، تشپ  زا  نانز  دننکیم . هقردـب  ناشیناراب  ياهمـشچ  اب  ار  اهمالـس  دـنیوشیم و 
. دننکیم كّربتم  ناشناگدید  کشا  زا  ار  ناشیاههعنقم  هشوگ  دنراذگیم و  عیقب  راوید  رب  رس  دننکیم ، اشامت  ترسح  اب  اهدیشروخ  نیا 
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! .. ماما نآ  رّهطم  توبات  هزانج و  ندرک  نارابریت  روآدای  تسا ؛ ع »  » یبتجم ماما  نامز  عیقب  نامه  عیقب ،

! کیرات شوماخ و  نانچمه  عیقب .. ! بش  اّماو 
رد اـّما  تسا ، نشور  قرب ، ياـهغارچ  يوق  ياـهپمال  نوئن و  ياـهولبات  اـهنکفارون و  زا  هچرگ  اـهنابایخ  و  تسا ، رون  قرغ  هچ  رگ  هنیدـم 

! تسا هتفخن  كاخ  نیا  رب  يدیشروخ  اًلصا  ایوگ  تسا ؛ هتفرگارف  زیگنامغ  یتبرغ  روآدرد و  یتملظ  ار  عیقب  يداو  اهنیا ، رانک 
. تماما رون  زا  نشور  اّما  تسا ، کیرات  شوماخ و  ياهعقب  عیقب ،

. نایانشآ ِعمج  رد  تبرغ  مدمه  تسا ، بیرغ  ییانشآ  عیقب ،
يایرد رد  ددرگ و  لدـیب  رئاز ، و  دوش ، بابک  دزورفرب ، دزوسب ، دوش ، باتیب  هنوگنیا  هک  عیقب ، ِروبق  راـنک  زج  درب ، ناوتیم  اـجک  ار  لد 

!؟ دیورن ّتبحم  تفرعم و  ییانشآ و  لاهن  زج  لد ، ِتبرغ  ریوک  رد  و  دسرن ، کشا  نماد  هب  زج  شتسد  مغ 
!؟ دشاب نینچ  دیاب  عیقب  ْیک  ات 

! .. هَّللا لوسر  ای 
، رادید نیا  زا  میزیرب ، قوش  کشا  مینادیمن 

؟ تبرغ نیا  زا  میرابب ، مغ  کشرس  ای 
؟ دندوب اوزنا  رد  نینچ  مه  نامز  نآ  وت ، تیب  لها  نادنزرف و  ایآ  دندرکیم ؟ راتفر  هنوگنیا  مه  وت  اب  ایآ 

؟ دزادرپب ناوات  همهنیا  دیاب  قح »  » ارچ
؟ تسیچ قشع ،»  » زج ام  هانگ  یتسار ... 
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؟ مییرگب عیقب » هّمئا   » ّتیمولظم رب  دیاب  مه  رگید  ياهلاس  هدنیآ و  لاس  ایآ 

 ... جَرَفلا کّیلول  لّجع  ّمهّللا 

شکارم رد  یجوم 

74 / 2 هبنش 2 /
شکارم زا  یناوج  هک  موش  جراخ  دجـسم  زا  متـساوخیم  عیقب  ترایز  دصقب  رـصع ، زامن  ندناوخ  زا  سپ  ص ،»  » یبنلادجـسم رد  رـصع ،

. دزیگناینرب یتّیساسح  نادنچ  هک  هلبق  هب  ور  میتسشن ، دنک . تبحصنم  اب  ياهقیقد  دنچ  مراد ، تقو  رگا  هک  تساوخ  تفرگ و  ار  میولج 
روشک مسا  نوچ  دنک ، تبحـصتساوخ  یناریا  ناوج  ود  اب  زورید  هک  درک  هلِگ  ادـتبا  تسنادیم . ار  هطرـش  عضو  دوب و  بقارم  مه  وا  دوخ 

ام دنتسین و  تموکح  هب  هتسباو  اهیبرغم  همه  هک  دادیم  حیـضوت  میارب  دنداد . ناشن  یلیمیب  هدیـشک و  مهرد  هرهچ  دندینـش ، ار  برغم » »
ناریا ّتلم  ریگم . لد  هب  ار  رفن  ود  نآ  فرح  متفگ : هک  میاهدوب و ...  امـش  بالقنا  تاـنایرج  ریگیپ  میراد و  هقـالع  نآ  لـئاسم  ناریا و  هب 

زاب ار  شلد  هرفـس  دش . لاحـشوخ  دنکیم . زاب  هناگادج  یباسح  مادک  ره  يارب  تسا و  لئاق  قرف  نآ  ناناملـسم  شکارم و  تموکح  نیب 
مالسلادبع  » نانآ يرکف  ربهر  دشرم و  دنراد و  يدیدش  یبهذم  ياهشیارگ  هک  درک  دای  برغم )  ) شکارم رد  ياهدرتسگ  هورگ  زا  درک و 

ياهمان لاس 1975 م . وا  تفگیم : مدوب . هدینشن  اًلبق  ار  مان  نیا  تسا . نیسای »
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نادنز لاس  ود  دش . ریگتسد  نآ  لابند  هب  دش . نآرق  نیناوق  يارجا  راتـساوخ  تحیـصن ، نمـض  تشون و  تموکح  هب  ياهحفـصکی  دص و 

، تیبرت شور  ناونعب  ار  مالسا  هک  يرتلّصفم  باتک  زین  تشون و  ادرف ] ِمالـسا  « ] ًادغ مالـسالا   » ِناونع اب  يرگید  باتک  دش  هک  دازآ  دوب و 
. دش ینادنز  لاسهس  تشادزاب و  مه  زاب  درک و  یفرعم  داهج  تموکح و 

. دنورب وا  رادید  هب  دنناوتیمن  مه  شناگتسب  نیرتکیدزن  یتح  تسا و  رظن  تحت  شاهناخ  رد  تفگ : مدیسرپ ، ار  مالسلادبع  یلعف  عضو 
دوشیم رشتنم  برغم  رسارس  رد  هیرشن  تِساک و  راون  تروصب  شیاهمایپ  اهتبحصو و  دسریم  مدرم  هب  وا  راکفا  اهیریگتخس ، همه  اب  یلو 

. دراد يدایز  ناراداوه  و 
. تفای نایاپ  لمع  رکف و  رد  نانآ  تدحو  ناملسم و  ياهتلم  رتشیب  هچ  ره  یهاگآ  يارب  يراودیما  راهظا  اب  هتعاسمین  يوگتفگ  نیا 

. دوب نارگن  تحاران و  ناریا  هب  تبـسن  یجراخ  ياههناسر  ءوس  تاغیلبت  زا  دنادب و  ار  ناریا  یلخاد  عاضوا  هک  دادیم  ناشن  يدایز  هقالع 
. تشاد ینارگن  اهتکرح  هنوگنیا  زا  دوب و  هدینش  ار  رهش » مالسا   » شاشتغا هلأسم  یتح 

نابز شقن 

هلبق فرط  زاب  هطوحم  رد  دنـشاب . هدامآ  برغم  زاـمن  يارب  اـت  دـندمآیم  مرح  لـخاد  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دوبن . نتفر  عیقب  تصرف  رگید 
مدش قاور  دراو  یقرش  ياهرد  زا  یکی  فرط  زا  هرابود  مدز و  یتشگ 
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. دوب هتسشن  ناتسکاپ  زا  يدرم  ْلماک  مرانک  دوش . ناذا  ات  متسشن  و 

یـسیلگنا یکدنا  اب  تمحزب  نم  درکیم . لاؤس  نم  زا  ّتنـس  لها  ناردارب  اب  تعامج  زامن  هرابرد  یچارک . رد  تسا و  دنمراک  تفگیم :
نتسناد مدرک  ساسحا  هک  دوب  راب  نیمدصیارب  زاب  دش . لدب  ّدر و  رگید  ياهباوج  لاؤس و  یخرب  مداد و  باوج  ار  شلاؤس  متسنادیم  هک 

. دنکیم عطق  ناملسم  اهنویلیم  اب  ار  ناسنا  هطبار  نابز ، هب  ییانشآان  تسا و  يرورض  ّدح  هچ  ات  یجراخ  نابز 
: دیسرپ نم  دیفس  همامع  هب  هراشا  اب  هک  دوب  نیا  تساجک ) زا  مدیسرپن   ) دیسرپ نابز  برع  کی  مدش و  هجاوم  نآ  اب  هک  يرگید  لاؤس 

هک نانآ  اما  تسا . ینید  ياملع  یمـسر  سابل  سابل ، نیا  هک  مدادیم  حیـضوت  هایـس ؟ یخرب  تسا و  دیفـس  ناتهمامع  امـش  زا  یخرب  ارچ 
، حیــضوتنیا زاو  درکیم  بـجعتو  دـنا . ءافرـُـش »  » زا ناـشدوخ  ریبـعت  هـب  دـنیوا و  دـالوا  مرکا و  ربماـیپ  لـسن  زا  دــنراد  یکــشم  هماـمع 

. دشیمدنسرخ
چیه اج و  چیه  دیاش  تسا . عطق  طابترا  نآ ، یب  تسا و  مهافت  دیلک  هطبار و  ِغارچ  هک  مدرب  یپ  نابز » اب  ییانشآ   » شزرا هب  هک  دوب  اجنیا 

روشک رهـش و  رد  ناسنا  ات  دـنکیمن . هاگآ  رگید  ياهنابز  اب  ییانـشآ  ترورـض  هب  ار  ناـسنا  یجراـخ ، روشک  کـی  هب  رفـس  دـننام  تقو ،
رد روضح  جـح و  رفـس  دـنیبیمن . یجراخنابز »  » يریگارف هب  مه  يزاین  درادـن ، يدروخرب  طابترا و  نانابزمهان »  » اب نوچ  تسا ، شیوخ 

، ودرا یکرت ، ياـهنابز  هب  دـنراد و  روضح  فـلتخم  ياـهروشک  اـهتّیلم و  زا  يرگید  ناناملـسم  هک  ینوناـک  و  ناـبزبرع »  » روـشک کـی 
، ییایزلام یبرع ، وتشپ ، یلحاوس ،
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. دنکیم رتهدنز  ار  ساسحا  نیا  دننکیم ، مّلکت  هسنارف و ...  یسیلگنا و 

دیاب سپ  دننکیم . وگتفگ  نآ  هب  هلبق  ناوریپ  زا  یمیظع  هوبنا  تسا و  ناناملـسم  یللملانیب  نابز  یحو و  نآرق و  نابز  یبرع  نابز  هوالعب ،
. دنشاب هتشاد  مهافت  يرکف و  لدابت  دنناوتب  رتهب  ادخ  هناخ  نارئاز  ات  دشاب ، هّجوت  دروم  رگید  ياهنابز  زا  شیب 

هبـسک و اب  طاـبترا  رد  مه  نآ  دـنریگیم ، داـی  دورو  تسخن  ياـهزور  نیمه  رد  بلغا  هّرمزور ، تاـملاکم  رد  ار  یتاـملک  ناـیناریا ، هتبلا 
. یسایس یعامتجا  ياهوگتفگ  رئاز و  ِناملسم  اب  تردنب  ناگدنشورف و 

رایـسب هک  دـننامهفیم  فرط  هب  ار  دوصقم  تسد ، تاکرح  هراـشا و  کـمک  هب  دـننکیم و  یطاـق  ار  یـسراف  یبرع  يوحن  هب  مه  یهاـگ 
. تسا رادهدنخ  فیطل و 

قیرط زا  هک  دنکیم  باجیا  دناماما ، ّطخ  ناثراو  ادهش و  نوخ  ناریفس  یمالسا و  بالقنا  ناشود  رب  مَلَع  هک  یناریا  نارئاز  تلاسر  اّما ... 
نابز هب  ییانشآ  رگا  دنناسرب . دننادب ، يزیچ  نامبالقنا  ناریا و  زا  دنهاوخیم  هک  قاتشم  هتفیش و  نارازه  هب  ار  بالقنا  مایپ  ینابز ، طابترا 

ره تسین . غّلبم »  » و نادنابز »  » ِناوراک راـصحنا  رد  اـهنت  اـهنامرآ ، فادـها و  ِغیلبت  هفیظو  تسا . نآ  یپ  رد  زین  اـم  یغیلبت  فعـض  دـشابن ،
. دشاب هتشاد  يرکف  لدابت  دناهدمآ ، نوگانوگ  ياهروشک  زا  هک  دوخ  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  اب  دناوتب  دیاب  یناریا  ناملسم 

ییاج هب  سوبوتا  ای  یسکات  اب  دهاوخیم  یتقو  یناریا  رئاز  یّتح  تسین . بالقنا  یناسرمایپ  یجراخ و  تاغیلبت  حطس  رد  اهنت  دوبمک ، نیا 
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رد دنک ، حرطم  دراد  يزاین  رگا  دیوگب ، ار  دوخ  یناشن  دـهاوخب و  ییامنهار  تسا  هدـشمگ  رگا  درخب ، يزیچ  دـهاوخب ، ییامنهار  دورب ،

. دربیم هانپ  هراشا !»  » ِیللملانیب ِنابز  هب  دنامیمرد و  مه  تالمج  نیرتهداس  هیلوا و  ياهزاین  ییوگزاب 

عیقب تبرغ 

مرظن رد  ع »  » تیب لها  هنادواج  ّتیمولظم  مدرک . شوماـخ  يداو  نیا  هب  یهاـگن  متـشذگ و  عیقب  راـنک  زا  تماـقا ، ّلـحم  هب  تشگزاـب  رد 
تیب لها   » و هنیدم »  » مان اب  هراب  نیا  رد  رعـش  ود  هتـشذگ  ياهلاس  رد  زین  اًلبق  میارـسب . دیاب  ار  تبرغ  نیا  هک  متفگ  دوخ  شیپ  دش . دیدجت 

رد عیقب ، هّمئا  تبرغ  هنیدم و  ياوه  لاح و  میاهدمآ ، هک  يزور  هس  ود  نیمه  رد  دریذـپ . نایاپ  هک  تسین  يدرد  یلو  مدوب ؛ هتفگ  باتفآ »
. تسا گرزب  هکرعم  کی  شایلعف ، عضو  هب  عیقب ، تسا . هدوب  منهذ 

. تسا تعدب  ّتنس و  يریگرد  زا  ياهنحص 
ادخ لوسر  رگم  اّما ...  دنرامـشیم . ّتنـس  وریپ  ار  دوخ  دننادیم و  تعدب  ار  دیهـش  رازم  هب  مارتحا  ربق و  ندیـسوب  دـقرم و  نتخاس  نانیا ،
نآ ربماـیپ ، رگم  و  تسا ؟ هدادـن  ناـمرف  یبرقلايذ » ِتّدوم   » هب نآرق  رگم  درکیمن ؟ رما  تراـیز  هب  رگم  دیـسوبیمن ؟ ار  تاسّدـقم  «ص »
رب دیآیم و  یبرقلايذ »  » روبق ِترایز  هب  هدرک ، لمع  ربمایپ  شرافـس  هب  هکنآ  لاح ، تسا ؟ هتـشادن  ترتع  تشادـیمارگ  هب  شرافـس  همه 

راوید رد و  دنکیم و  مارتحا  عیقب ، رد  هتفخ  دیهش  نارازه  تبرت 
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ناـشراثآ و و  تیب » لـها   » هـب تبـسن  هـک  یـسک  اـی  تـسا ، هَّللا  لوـسر  وریپ  یعقاو و  ّتنـس  لـها  دـسوبیم ، ار  شلد  بوـبحم  حیرـض  و 

؟ دنکارپیم اهلد  رد  ینمشد  رذب  دهدیم و  ناشن  يرهمیب  ناشناقشاع  نارادتسود و 
!؟ تسین تعدب  ربمایپ ، ّتنس  اب  تفلاخم  ایآ 

: دش هعطق  نیا  ندورس  تالّمأت ، ساسحا و  نآ  هجیتن 
( هنیدم ِتبرغ  )

هناهب زا  رپ  لد  مییام و  هناقشاع  ياون  مییام و 
رای هناخ  يافصو  مییام  رای  هناهب  لد و  مییام و 
هنیدم تبرغ  ییاهنت و  هنیس  زوس  رارش و  مییام و 

تسا غارچیب  عیقب ، ياهبش  تسا  غاد  رپ ز  هک  یلد  مییام و 
هتسخ ناج  کشا و  رپ  نامشچ  هتسکش  لد  نامه  مییام و 
تسا بیرغ  یفطصم  هّیرذ  تسا  بیرف  رپ  هک  یبن  رهش  رد 

تسارهز تیب ، لها  همولظم  تسادیپ  هنیدم  ِرد  ماب و  زا 
دزیر کشا  هدید  دزوس و  لد  دزیخ  هک  الب  مغ و  نافوط 

ینیگن ایبنا ، متاخ  رب  ینیرتهب  هک  يا  همطاف ! يا 
تسبنب هار ، هچ  ره  وت ، قشع  یب  تسم  یملاع  هتشگ  وت  قشع  زا 

ارهز دوبک ، تخُر  وزاب و  ارهز  دوجو ، ِینشور  يا 
دای زا  هنیدم  ار  وت  هدُرب  يا  دادیب  تسد  کتک ز  هدروخ  يا 

دود شتآ و  ملظ و  روآدای  دولآمغ ؟ نینچ  ارچ  وت  رهش 
تسا هاوگ  وت  ربق  یناهنپ  تسا  هآ  کشا و  هنیدم  تاغوس 
تسا ناهج  زا  رتارف  وت  مان  تسا  ناهن  وت  ربق  هک  دنچ  ره 

عیقب www.Ghaemiyeh.comتبرغ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:41
ییام حور  وت  همه ، میمسج  ییام  ِحون  وت  الب  ِجوم  رد 

هراپ هراپ  وت  مغ  لد ز  يا  هراتس  هدزای  ردام  يا 
میراد هنیدم  مغ  تسیرمع  میراد  هنیس  هب  ار  وت  رهم  ام 

؟ متام يوب  عیقب و  دنچ  ات  مغ ؟ يوناز  هب  ام  رس  یک  ات 
میباجتسم ياعد  نویدم  میباتفآ  هار  هب  مشچ  ام 

دیآرس تتبرغ  مغ و  لصف  دیآرب  نوچ  روضح ، دیشروخ 
«(1)»

يداصتقا هاگن 

74 / 2 هبنشکی 3 /
نب یلع  ناـبایخ  هماـمغ ، لـالب و  دجـسم  یلاوـح  ییاوـه ، لـپ  زا  رتوـس  نآ  منزب ، تشگ  ار  یبنلادجـسم  یبوـنج  ياهتمـسق  زورما  مـتفگ 
رهش تفاب  زا  يرتشیب  تخانش  متساوخیم  طقف  ار . نآ  لوپ  هن  متـشاد ، دیرخ  دصق  هن  فرط . نآ  ياهرازاب  اههزاغم و  نابرق و  بلاطیبا و 

مدرکیم و اشامت  رتشیب  مدزیم و  فرح  یـسک  اب  رتمک  مدرکیم . هاگن  مدزیم و  دید  طقف  ار  فلتخم  زکارم  منک . ادـیپ  نآ  ياههّلحم  و 
. مدینشیم ار  اهفرح 

. یناریا بلغا  دوب و  دایز  يرتشم  مه  لالب  دجسم  ریز  سکول  رازاب  رد 
تسانب و ریز  داصتقا »  » و رازاـب »  » هک دـنیوگب  دـنهاوخیم  دـناهداد ، رارق  دجـسم  ار  ژاـساپ  يـالاب  اـهنیا  هکنیا  تفگیم : ناتـسود  زا  یکی 

! انبور نید ، شیاین و  دجسم و 

هدعقيذ 1415  74 / 2 خیرات 2 / - - 1

يداصتقا www.Ghaemiyeh.comهاگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:42
هلیسو هب  ناشیایند  ات  تسا و  ناشنابز  هقلقل  نید ، دنیایند و  هدنب  مدرم  دومرفن : رگم  ع »  » نیسح ماما  دادیم . ناشن  ار  نیا  مه  ناشلمع  هتبلا 

هک ع »  » نیـسح رب  دورد  ایندلا .»...  دیبع  سانلا  : » دنوشیم مک  نارادنید  دیآ ، شیپ  نومزآ  هنحـصرگا  دننزیم و  مد  نآ  زا  دخرچب ، نید 
! تخانشیم ار  تسرپایند  مدرم  بوخ  هچ 

ناشورف امرخ  رازاب  و  راّمت » مثیم   » دای هب  امرخ . يزکرم  رازاب  رتوس ، نآ  یمک  و  دوب . نان  يزبس و  هویم و  رازاب  رتفرط ، نآ  نابایخ  کـی 
. یئزج هدمع و  شورف  دشیم ، هضرع  اجنآ  رد  نآ  فارطا  هنیدم و  ياهناهتسلخن  لوصحم  مداتفا . ع »  » نینمؤملاریما نامز  رد  هفوک 

مه نآ  هضرع  دـنرادن . یـشقن  چـیه  نآ  دـیلوت  رد  یبرغ  تاجناخراک  یجراخ و  ياهتکرـش  هک  تسا  یلخاد  لوصحم  نیرتیعیبط  امرخ 
. دروآیمن يداصتقا  یگتسباو  زگره  يراکلخن  دوشیمن و  دراو  جراخ  زا  مه  نآ  ِماخ  ِّداوم  تسا . لوسر  ترضح  نامز  لثم  هداس ،

يارب هن  مدز . زیزعلادبع » کلم   » هناخباتک هب  يرـس  یبنلادجـسم  برغ  رد  متـشذگ و  همامغ  دجـسم  يولج  زا  هک  دـشیم  کیدزن  بورغ 
درم و ِناگدننک  هعجارم  نیب  مه  هتفه  ياهزور  تسا . زاب  بش  تعاس 10  ات  دـنتفگ  هک  راک ، تاعاس  زا  عالطا  بسک  يارب  هکلب  هعلاطم ،

تفگ هک  منک ، یهاـگن  اـهزیم  يور  دوجوم  تاـّلجم  هب  منزب و  یتـشگ  فکمه ، هطّوحم  رد  هک  متفگ  رادـباتک  هب  دوب . هدـش  میـسقت  نز 
دوخ تاصّخشم  نم  زا  شیپ  دارفا  هک  دوب  ینوتس  هس  تنوکس ، ّلحم  تیّلم و  مان و  مسیونب . ناگدننکدیدزاب  دوبدای  هچرتفد  رد  ار  ممـسا 

. دندوب هتشون  ار 
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. متخادرپ نآ  هطوحم  ياشامت  هب  متشون و  مه  نم 

يارب موشن  روبجم  ات  مدـیرخ ، تاغوس  ناونعب  یئزج  لئاسو  ملق  دـنچ  لته ، هب  تشگزاب  رد  مدـناوخ و  ربماـیپ  دجـسم  رد  ار  برغم  زاـمن 
. منامب زاب  ترایز  مرح و  زا  مهد و  صاصتخا  لقتسم  تقو  دیرخ » »

هنیدم هب  جاجح  تسرپرس  دورو 

74 / 2 هبنشود 4 /
نیملـسملا مالـسالاۀجح و  یناریا ، جاـجح  تسرپرـس  دورو  یتراـکالپ  نآ  ردرـس  رب  یتشذـگیم . هک  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  يولج  زا 

رادید هثعب  ِتاعامتجا  نلاس  رد  اهناوراک  زا  يدادعت  نیرئاز  اب  رصع ، دوب و  هدمآ  زورما  رهظ  تفگیم . مدقم  ریخ  هنیدم  هب  ار  يرهـشير 
نوماریپ مه  نویناحور  زا  یکی  تسکـش . اهلد  دناوخ و  عیقب  همئا  تیمولظمو  هنیدـم  تبرغ  زا  حاّدـم  مدز . اجنآ  هب  يرـس  تشاد . یمومع 

مین نیرحب ، زا  هعیـش  یناوج  اب  برغم ، زامن  زا  دـعب  دـندش . مرح  مزاـع  زاـمن ، يارب  دارفا  ییاریذـپ ، زا  سپ  درک . ینارنخـس  جـح ، هفـسلف 
زا نیرحب ، یلخاد  عاـضوا  دیـسرپیم . هزوح  هب  دورو  طیارـش  زا  دـیایب و  مق  هیملع  هزوح  هب  تشاد  هقـالع  رایـسب  مدرک . تبحـص  یتعاـس 

ناناملسم دشیم  اهتّیذا ، اهیریگیپ و  زا  همهاویب  ربمایپ ، مرح  رانک  رد  اههطرـش و  مشچ  زا  رود  شاک  يا  دوب . نامتبحـصرگید  ياهروحم 
سامت يرایـسب  دراوم  رد  دـننک . کمک  مه  هب  دـنوش و  ربخ  اب  مه  لاح  زا  دـننزب ، فرح  دـننک ، رارقرب  هطبار  مهاب  فلتخم  ياهروشک  زا 

اب یناریا  ریغ  کی 
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کی طّـسوت  ياهلاـسر  ياهوزج ، یباـتک ، یهاـگ  رگا  و  دراد . یپ  رد  ار  تموکح  يوس  زا  هذـخاؤم  بیقعت و  نوـچمه  یبـقاوع  ناـیناریا ،

رـس درد  مه  شدوخ  يارب  دـنناوتب  رگا  دـنریگیم و  وا  زا  دـننکیم و  لابند  دـننیبب ، نارومأـم  رگا  دوشیم ، هداد  ناملـسم  کـی  هب  یناریا 
. دننکیم تسرد 

ع»  » همطاف هناخ 

تـسا فورعم  ع »  » ارهز ِترـضح  هناخ  ِرد  هب  هک  یتمـسق  هب  ترایز ، زا  سپ  متفر . ربمایپ  رّهطم  دـقرم  کیدزن  ات  بدا ، مالـس و  دـصق  هب 
ادـخ لوسر  تلحر  زا  سپ  ثداوح  نآ ، يور  گرزب  ياهلفق  هتـسب و  ِرد  نآ  هب  هاگن  تسا . گرزب  ایند  همه  هزادـنا  هب  هک  ياهناخ  متفر .

دنتـساوخیمن مه  تقو  نآ  دوب . هتخوس  رد  نآ  روآدایهتـسب  ِرد  نیا  دوبن . مدوخ  تسد  دروآ . مدای  هب  رد  تشپ  یلع و  هناـخ  رد  ار  «ص »
ترـضح حدـم  رد  تیب  نیا  ابیز ، خـسن  طخ  اب  رد ، يدالوف  لفق  يور  مدرک . هاگن  رد  هب  یتّدـم  هریخ  هریخ  دـشاب . زاب  همطاف  هناخ  ِرد  هک 

: دوب هتشون  لوسر 
ًاحاتفم لاوهألا  نم  ٍلوه  ّلُِکل  هتعافش  یجُری  يذلا  بیبحلا  وه 

. یناوخب ار  لفق  يور  هتشون  يرادن  قح  هک  تفگیم  يدوعس ، فورعم ! زا  یهن  ِنارومأم  ِپچ  پچ  هاگن 

یناغفا هبسک 

هدمآ مه  بشید  دنزب ، فرح  نم  اب  دوب  دنمهقالع  هک  مدید  ار  فرح  فارطا  یناغفا  هبسک  زا  یکی  هچب  رسپ  یلاوتم ، بش  نیمود  يارب 
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هّچب هک  اتفگـش  يراد »؟ رالد  : » دـسرپیم نم  زا  هک  مدـید  تیاـهن  رد  دـشیم . شلاـس  هد  دـیاش  متفرگ . مرگ  مه  نم  تسـشن . نم  راـنک 

تـشاددای تارطاـخ  نآ  اـب  متـشاد و  مبیج  رد  هک  ار  يراـکدوخ  تسا . دـمآرد  بسک و  رکف  هب  مه  زاـمن  ود  نیب  دجـسم و  رد  بساـک ،
. مراد شمزال  متفگ  هک  درخب  لایر  کی  هب  تساوخیم  مدرکیم 

یخرب رد  یّتح  تسا ؟ یناغفا  همه  نیا  مرح ، فارطا  هبـسک  نایم  رد  ارچ  دـنراد ؟ یهاگیاج  هچ  روشک  نیا  رد  اـهیناغفا  هک  متفر  رکف  هب  و 
ار دوخ  مه  ناشیخرب  دنناوارف . روشک  نیا  میقم  ياهیناغفا  رتشیب ) هنیدم  رد  و   ) نیفیرـش نیمرح  يداشراو و  یغیلبت  زکارم  هژیوبو  تارادا 

. دنیاههتساوخ اهفرح و  يرجم  تسبرد ، دناهتخورف و  شفادهاو  تلود  هب 
. یباییم ار  ناشروضح  مه  ینید  زکارم  نیرتساّسح  رد  ور  نیا  زا 

رـشابم و یتامدـخ و  ياهراک  فلتخم و  لغاشم  رد  هک  اهینیپیلیف  همه  زا  شیب  و  دـنناوارف . مه  اهبرع  ریغ  ناتـسبرع ، یعاـمتجا  ِتفاـب  رد 
 ... اههناخ و زا  يرادهگن  يرادهّچب و  یّتح  ندوب و  هدننار  راکتمدخ و 

. دناهدرک زاب  اج »  » یباسح مه  اهبرع  یگداوناخ  هاگیاج  رد  دنتسه ، يدامتعا  دروم  ياهمدآ  نوچ  دوشیم . هدافتسا  ناشدوجو  زا  روفو  هب 
. تحارتسا ماش و  لته و  هب  تشگزاب  بش و  مه  زاب 

نکاما زا  رادید 

74 / 2 هبنشراهچ 6 /
هب باتفآ ، عولط  زا  شیپ  میتفرگ و  نیشام  ناتسود  زا  یعمج  اب 
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مه اهاج  یخرب  هب  دادیم و  نکاما  هچخیرات  هب  تبـسن  مه  یتاحیـضوت  دوب  نامهارمه  هک  ییامنهار  میدرک . تکرح  نکاما  رادید  دـصق 

. دنسانشیم ار  هعبس  دجاسم  اهنت  دنوریمن و  اهاجنآ  هب  بلغا  یناریا  نارئاز  هک  میتفر 
لوزن نارجن و  نایحیسم  اب  مالسا  ربمایپ  هلهابم  ناتساد  تسا ، فورعم  مه  هلهابم  دجسم  هب  میتشذگ . هباجالا » دجسم   » رانک زا  نامهار  ِرس 

. دوب ضیرُع » ، » میتفر هک  ییاج  نیلوا  تسا . فورعم  انءانبا »...  عدن  اولاعت  لق   » هیآ
. درادن هلصاف  رتشیب  يرتمولیک  دنچ  ربمایپ  مرح  زا  تسا و  راطملا ) عراش  هاگدورف ، ریسم  رد   ) قرـش تمـس  رد  هنیدم  نوریب  یهد  ضیرع ،

هیملع هسردم  ربق و  هناخ ، هتشذگ  رد  تسا . هتشاد  رارق  ع »  » مظاک ماما  ردارب  قداصماما و  دنزرف  رفعج ، نب  ّیلع  ربق  هناخ و  ّلحم ، نآ  رد 
دورو يارب  هک  مه  يرد  ود  تسا . هعلق  کی  هیبش  شدنلب  ياهراوید  اب  نآ ، یمیدق  ِیگنـس  ِنامتخاس  تسا . یناریو  هب  ور  نونکا  هک  هدوب 

. تسین لخاد  هب  ذوفن  يارب  یهار  هدش و  هتسب  نامیس  اب  اهیدوعس  طّسوت  هدوب ، هسردم  نآ  لخاد  ای  هربقم  هب 
ربمایپ يومع  ادهشلادیس ، هزمح  ترضح  ربق  میسرب . دحا »  » هب ات  میتفرگ  شیپ  ار  هنیدم  لامش  ریسم  هتشگرب و  رهش  لخاد  هب  اجنآ  زا  سپ 

يرد هک  تسا  گرزب  يراوید  راهچ  کی  ِلخاد  اهنیا  همه  و  رترود ، ياهلـصاف  هب  دـحا  يادهـش  هیقب  ربق  مه و  راـنک  ریمع  نب  بعـصم  و 
ِرد اههدرن و  تشپ  نارئاز  دراد و  یتمسق  رد  نینهآ  ییاههدرن  هتسب و 
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گنج رد  مالسا  هاپس  نازادناریت  رارقتسا  ّلحم  هک  دنوریم  ةامّرلا » لبج   » هپت يالاب  مه  ياهّدع  دنناوخیم . ار  دحا  يادهش  همانترایز  هتسب 

. دندوب نآ  رانک  هگنت  لرتنک  رومأم  ربمایپ  رما  هب  نانآ  تسا و  هدوب  دحا 
نآ دـش و  لزاـن  ادـخ  ربماـیپ  رب  هبعک  هب  سدـقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  ِتاـیآ  زاـمن ، ماـگنه  هک  ییاـج  میتفر ، نیتـلبقوذ  دجـسم  هب  اـجنآ  زا 

. تسا هدش  هدناوخ  زامن  هلبق  ود  هب  نآ  رد  هک  تسا  يدجسم  دندرک . مارحلادجسم  يوس  هب  يور  ترضح ،
ياهمان هب  هک  تسا  دجسم   6 برغم ، هب  ور  علس  هوک  هنماد  رب  دراد . رارق  قدنخ  گنج  هقطنم  رد  هک  میتفر  هعبـس  دجاسم  رادید  هب  سپس 

عبر کی  تروصب  گنج ، نآ  نامز  رد  اـهنآ  پچ  تمـسق  تسا . رمع  رکبوبا و  یـسراف ، ناملـس  ارهز ، همطاـف  بلاـطیبا ، نب  یلع  حـتف ،
. درک اعد  مالسا  ياهورین  يزوریپ  يارب  ربمایپ  مه  حتف  دجسم  رد  دوش . هنیدم  دراو  دناوتن  كرش  هاپس  ات  دوب  هدش  رفح  قدنخ  هریاد 

ِبونج رد  نیرّونلاوذ  دجسم  رکبوبا و  دجسم  بلاطیبا ، نب  یلع  دجسم  همامغ ، دجسم  رانک  زا  هک  میتفریم  ابق  دجسم  تمـس  هب  اجنآ  زا 
زا ص »  » ادخ لوسر  ترجه  ماگنه  هک  يدجسم  نیتسخن  میتفر . سدقم  دجسم  نیا  تمس  هب  ابق  نابایخ  زا  میتشذگ و  یبنلادجـسم  یبرغ 

لزان نآ  تلیضف  رد  زین  يوقتلا »...  یلع  سّسا  ٌدجسََمل   » هیآ دناوخ . زامن  اجنآ  رد  ترـضح  نآ  دش و  هتخاس  ناکم  نیا  رد  هنیدم  هب  هکم 
اجنآ هنیدم ، شرتسگ  ظاحل  هب  مه  دـناهدرک و  يزاسزاب  تازیهجتو ، تاناکما  اب  هداد و  هعـسوت  رایـسب  ار  دجـسم  مه  نونکا  تسا . هدـش 

رهش هب  لصو 
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. تسا هدش 

ار مالـسا  ردصیاوه  لاح و  هک  اهناتـسلخن  نایم  هنیدم ، یقرـش  ِبونج  رد  یلاوع  نیـشن  هعیـش  هقطنم  رد  میتفر . خیـضف » دجـسم   » هب سپس 
هک تسا ، هدشیم  يرادهگن  هتخاس و  روگنا  ای  امرخ  بارـش  بارـش ، میرحت  رد  نآرق  تایآ  لوزن  زا  شیپ  نآ  ّلحم  رد  درکیم . یعادت 
رد لاقترپ  بیـس و  اتدـنچ  دنتـساوخیم . زیچ  هتفرگ و  ار  ام  رود  هتخوس  هایـس  ياههچب  يدادـعت  دوشیم . دجـسم  هب  لیدـبت  هیآ ، زا  دـعب 

. دندش لاحشوخ  میداد و  نانآ  هب  هک  دوب  نیشام 
ياّفوتم رـسپ  میهاربا ، هک  تسادـخ  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی  هّیطبق  هیرام  نامه  میهاربا  ما  میدز . رـس  میهاربا » ّما  هبرـشم   » هب تشگزاب ، رد 

، دروآ ایند  هب  ار  میهاربا »  » نوچ هک  دوب  نآ  دمآ ، لحم  نیا  هب  يو  هک  نآ  ّتلع  تسا . هتسیزیم  هقطنم  نیا  رد  يو  دوب . وا  زا  ادخ  لوسر 
تداسح زا  ناما  دز . ار  وا  دنک و  ار  وا  رـس  يوم  هشیاع  یتح  تفرگ و  رارق  ربمایپ ) رگید  رـسمه   ) هشیاع يوس  زا  يراتفردب  رازآ و  دروم 

. دش لقتنم  اجنیا  هب  هیرام  راصنا و  زا  یخرب  هناخ  کیدزن  تفرگ ، رظنرد  هقطنم  نیا  رد  وا  يارب  ياهناخ  ادخ  لوسر  هک  دوب  نیا  هنانز !
مه شراـنک  دوب . یناریو  لاـح  رد  راوـید و  رتـم   1 عاـفترا 5 / هب  رتـم و  هد  رد  رتـم  هد  دودـح  رّقحم ، يراوید  راـهچ  کـی  میدـید ، هچنآ 

. تساجنآ مه  اضر  ماما  ردام  همجن ، ربق  هک  راوید ، شرود  دوب و  یناتسربق 
زیمآهرطاخ خیرات  زا  یشخب  يایوگ  هک  اهاج  هنوگنیا  هنافّسأتم 
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. دنربیم نیب  زا  ار  اهنآ  جیردتب  دراد و  رارق  اهیدوعس  ییانتعایب  دروم  تسا ، مالسا  ردص 

ماما راگدای  نیعبرا 

هثعب  » رد هک  دوب  لحار  ماما  راگدای  ینیمخ ، دمحا  دیـس  جاح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  موحرم  تشذـگرد  زور  نیملهچ  دوبدای  رـصع ،
نینچمه هثعب و  نامهم  ياهتّیـصخش  زا  یعمج  دندوب ، هدمآ  اهناوراک  زا  نارئاز  دوب ، یهوکـش  اب  سلجم  دوب . رازگرب  يربهر » مظعم  ماقم 

زا  ) یلّـسوت ياقآ  جاح  یناوخ ، هیثرم  نآرق و  توالت  زا  سپ  دنتـشاد . روضح  اهناوراک  نویناحور  زین  رگید و  عجارم  یخرب  هثعب  ياـضعا 
رد ماما  نوؤش  ظفح  يارب  يو  شالت  یکی  مهم ، هلأسم  ود  زا  زین  اقآ و  دمحا  جاح  یحور  یقالخا و  تاّیـصوصخ  زا  ماما ) ترـضح  رتفد 

هیرگ قرغ  سلجم  هک  دندرک  نایب  یبلاج  تارطاخ  دندرک و  تبحصناشدنزرف  هب  فلتخم  روما  رد  تما  ماما  لماک  دامتعا  مه  العا و  ّدح 
اقآ تخاس . يراج  ار  اهکـشا  تسکـش و  ار  اهلد  مولظم ، عیقب  یگیاسمه  رد  ربمایپ  مرح  رانک  رد  شزیزع  راگدای  لحار و  ماـما  داـی  دـش .

ماما لاحترا  درگلاس  هام ، دادرخ  رد  لبق ، ياهلاس  رد  تفگیم . دمآشوخ  دارفا ، هب  دوبهداتـسیا و  رد  ِمد  مه  اقآدمحاجاح  دـنزرف  رـسای ،
يروهمج راذـگنانیب  زا  درکدای  يارب  یبوخ  هنیمز  مه  زاـب  ماـما ، دـنزرف  نیعبرا  دوب و  هاـم  تشهبیدرا  لاـسما  دـنتفرگیم . سلجم  ار  تّما 

. داب تمحر  قیرغ  ردپ ، رسپ و  نآ  حور  دوب . مهارف  یمیهاربا  ّجح  یمالسا و 
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. لته هب  تشگزاب  سپس  یبونج و ...  ياقیرفآ  نادوس و  زا  یناریا  ریغ  رفن  دنچ  اب  وگتفگ  زامن و  مرح و  مه  زاب  بش ،

هنیدم لیمک  ياعد 

هتشاد يدنمهوکش  روضح  بشما  تسا  مزال  هک  دناهدرک  مالعا  اهناوراک  رد  لیمک . ياعد  تسا و  عیقب  رانک  یناریا ، جاجح  رارق  بشما ،
. تسوا تیب  لها  لوسر و  ادخ و  هب  تبسن  دیما ، قشع و  مالعا  ربمایپ و  مرح  رد  روضح  مالعا  یعون  نیا  میشاب .

. مینک تکرش  يونعم  نییآ  نیا  رد  رتدوز ، هچ  ره  ات  میدوب  باتیب 
. اهیناریا يافصاب  لیمک  ياعد  کی  تسا و  هنیدم 

. تسا هتفهن  عّمجت  نیا  يارو  رد  قشع ، يراکمه و  همانرب و  رکف و  ایند  کی  اّما  دـننیبیم ، ار  جاّجح  مظنم  هوکـشرپ و  عمجت  اهنت  اـهیلیخ 
«. وربا ياهتراشا  نم  وربا  وت  وم ، شچیپ  نم  ینیبیم و  وم  وت  »

ناـنامهم و نازاـبناج و  نارهاوـخ و  نتـسشن  ّلـحم  ناـیاپ ، عورـش و  ناـمز  اـج ، نییعت  تسا . مّـظنم  هماـنرب و  اـب  لـیمک ، ياـعد  يرازگرب 
توصرادهدهع یناسک  يرادربملیف ، حاّدـم و  ناوخاعد و  هیثرم و  اعد و  يارب  مظنم  همانرب  زا  ریغ  تسا  همانرب  نیا  ءزج  نامهم  نویناحور 

دـنا و مسارم و ...  تاماظتنا  تراـکالپ و  زا  هدافتـسا  هنـشت ، جاّـجح  تیاقـس  بآ و  ِندـناسر  عّمجت ، هقطنم  یـشک  باـنط  اهوگدـنلب و  و 
. دریگ ماجنا  مسارم  نیا  زا  يرادربهرهب  نیرتهب  ات  دنشوکیم  بّدؤم  نیتم و  روبص و  ، قشاع رایشوه ، یناردارب 
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ياعد ضیف  هک  دوب  نانچ  رفس  همانرب  رگا  دندوب و  هعمج  بش  نآ  هار  هب  مشچ  هناقاتشم  ام  جاّجح  هک  دوب  نیا  دوب . نینچ  زین  لبق  ياهلاس 

. دنتشاد هودنا  هصغ و  یّلک  دندرکیمن ، كرد  ار  هنیدم  لیمک 
هنیدـم رد  جاـجح  روضح  مّود  تبون  رد  ناـنآ  لـیمک  ياـعد  دـنوریم . هّکم  هب  تسارکی  اـهزور  نیا  اـهزاورپ ، يدـنبنامز  قبط  اهیـضعب 

. تسا هداتفا  اج  دعب » هنیدم   » و لبق » هنیدم   » ِحالطصا دوشیم . رازگرب 
. داد حیجرت  ار  یکی  یّلک  روطب  ناوتیمن  دراد . ییایازم  مه  مادک  ره 

راک دوشیم . رارکت  دـنیآیم ، هنیدـم  هب  نارئاز  زا  یمین  هک  جـح  لامعا  زا  سپ  رگید ، راب  کی  اعد ، مسارم  يرازگرب  لاح  روش و  نیمه 
ای تسا ، رتراگزاس  دینک ، لماک  ام  رادید  اب  ار  جح  دییایب و  ام  ترایز  هب  دیداد ، ماجنا  هک  ار  جح  لامعا  دیامرفیم : هک  یتایاور  اب  نانآ ،

ییالو یـسایس و  هبنج  زا  رگید  یعون  نیا  ادـخ ، تّجح  ّیلو و  رب  يرای  ترـصن و  ندرک  هضرع  و  ماما » ءاقل   » رب دراد  دـیکأت  هک  یثیداحا 
. دهد ناشن  دنک و  مالعا  یهلا ، يربهر  اب  ار  شیوخ  یگتسبمه  تیالو و  دیاب  یجاح  تسا و  جح 

نارگاوجن مرگ  ياهکـشا  قاتـشم و  ياهلد  ياریذپ  عیقب ، مه  زاب  دـندمآ . عیقب  رانک  ربمایپ و  مرح  راوج  هب  وس  ره  زا  نایناریا  هتـسد  هتـسد 
. تسا نیرید  ياههودنا  گرزب و  ياهمغ  يوار  هنیدم ، دش . هتخوسلد 

. دوب اهتصرف  نآ  زا  یکی  زین  هعمج  بش  نیا  دهدیم . رس  تبرغ  جنر و  هصق  ینابزیب ، ِنابز  اب  دبایب ، انشآ  درد  شوگ  هاگره 
نارئاز نیرید . ّتیمولظم  زا  هتسخ  داهن ، نیمز  رب  مغ  راب  هنیدم ،

هنیدم لیمک  www.Ghaemiyeh.comياعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:52
رانک رد  دنلب ، همانجنر  نیا  ندینش  قاتـشم  دندرپس ، اهدرد  ِنیجآ  مغ  تیاور  نیا  هب  شوگ  دنداد و  نیگنـس  مغ  نیا  ریز  هب  شود  یناریا ،

«. ص  » لوسر ترضح  ربق 
عیقب و نابایخ  دیشک . عیقب »  » يوس هب  یماع ، ملاع و  ناوج و  ریپ و  درم و  نز و  زا  ار  رئاز  نارازه  ییابرهک  نوچمه  لیمک ،» ياعد   » هبذج

هناقـشاع تاجانم  اب  ندرک  همزمز  ندرپس و  شوگ  قوش  هب  و  وا ، لآ  دـمحم و  قشع  هب  هک  دوب  ییاهلد  زا  راشرـس  نآ ، فارطا  زا  یـشخب 
میـسن شیاین و  رطع  دـندوب و  هدرتسگ  تیب » لـها   » ِناگتفیـش نیا  ياـپ  ریز  هدوشگ و  لاـب  ناگتـشرف  ییوگ  دـندوب . هدـمآ  درگ  ع »  » یلع

. دوب هدیچیپ  اضف  رد  اهلد  ِنتسکش  يادصو  صولخ 
. ییانشور رون و  رد  قرغ  دوب ، ربمایپ  رّونم  رّهطم و  دقرم  وس ، کی 

! شوماخ هتسخ و  عیقب  رگید ، يوس  رد  و 
. دندوب هدرک  رپ  شیوخ  روضح  اب  نارئاز  ار ، عیقب  هتسب  برد  ات  ربمغیپ  مرح  لصاف  ّدح  نایم ، نیا  رد  و 

« ... دمحم لآ  ، » يوس کی  دوب ، دمحم »  » وس کی 
نیا دـندرکیم . تباث  لوسر » لآ  لوسر و   » اب ار  دوخ  دـنویپ  عیقب ، همئا  روبق  ربماـیپ و  ربق  ناـیم  هطّوحم  رد  هتـسشن  تیب ،» لـها   » ناوریپ و 

ار عیقب  یبنلادجسم و  ِنایم  ياضف  يزیچ  هچ  تسین . هدوبن و  ياهلصاف  نابات ، ياههام  نیا  دیشروخ و  نآ  نایم  دنامیم . یلاخ  دیابن  هلصاف 
یلع لسن  زا  ترتع ،» . » تسا دمحم » لآ   » و دمحم »  » نایم هطساو  هقلح  ع »  » یلع یلع ! ِلیمک  ياعد  تسا ؟ نکفانینط  نآ  رد  هدرک و  رپ 
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هدروآ درگ  هدرک و  بذج  عیقب ، روبق  لوسر و  دقرم  ِتحاسم  طیحم و  رد  ار  تّما »  » هک تسا  یلع  ياعد  ادصمه و  اجنیا  تسا . همطاف  و 

. تسا
یـسراف هضور  هحون و  هب  رتمک  دوش و  هدـناوخ  یبرع  هب  زین  اعد  نتم  دـشکن و  لوط  یلیخ  هک  دوب  نیا  رب  اـنب  دـش . عورـش  لـیمک  ياـعد 
صخـش طّسوت  اعد  رگا  اهاج ، اهتبـسانم و  هنوگنیا  رد  دوشن . هتـسسگ  اعد  هتـشر  دنهدیم ، شوگ  هک  نانابزبرع  يارب  ات  ددرگ ، هتخیمآ 

. ناریا ياهلیمک  ياعد  ِکبس  ات  تسا  رتّرثؤم  دوش  هدناوخ  یبرع  هجهل  اب  نابزبرع و 
ناراب وچ  ادخ  زا  دسر  تمحر ، ضیف و  هک  یبش  هچ  نارای  بلق  هتسکش  هک  بشما ، بر  ای  تسا  بش  هچ 

ناراثن ناج  هب  دسرب  ینامسآ ، ِتاکرب  هَّللا »  » ِناگتشرف ز  هاگرحس ، ات  هک  یبش  هچ 
نارادزار ِکشا  بش  تاجانم ، هیرگ و  ِبش  تسا  يدهم  ناقشاع  بش  تسا ، ییانشآ  سنا و  بش 

ياههتـسدلگ زا  دوب و  هدناشوپ  ار  رهـش  ياضف  نیثیغتـسملا ،» ثایغ  ای   » ِكانزوس همغن  دوب . هدرپس  نارئاز  برای » برای   » هب شوگ  هنیدم ،
. دشیم هدرتسگ  عیقب  زارف  رب  فطل ، تمحر و  زا  ياهیاس  نوچمه  دیسریم و  ادخ  ات  ناگتشرف و  ات  تفریم ، رتالاب  ربمایپ ، مرح  ینارون 

. دننک دراو  للخ  ام  مسارم  رد  هک  دمآیمن  ناشدب  اهیدوعس 
ار هقطنم  ياهغارچ  یلو  دننزب . مه  هب  دنتساوخیمن  ای  دنتسناوتیمن 
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رگا مه  تملظ  لد  رد  ینارون  ياهبلق  نیا  تساهفرح . نیا  زا  رتارف  اهلد ، ییانـشور  هکنیا  زا  لفاغ  دـندرک . شوماخ  يرگید  زا  سپ  یکی 

. دوریم الاب  توکلم  ات  نآ  غورف  دنهد ، رس  هلان  دننیشنب و  همزمز  هب 
، ار اهلد  نیا  يرارقیب  دوب . باتیب  قشاع  ياهلد  دش . نشور  اهغارچ  زاب  جـیردتب  یتّدـم ، زا  سپ  اّما  تسین . نابایخ  ياهنکفارون  هب  يزاین 

اههدـید زا  اهکـشا  دـیکرتیم و  ولگ  رد  هدـنام  ياهـضغب  درـشفیم ، ار  اهلد  هّیـضرم ، يارهز  ياهمغ  درکیم . مارآ  يدـهم  نیـسح و  داـی 
. دشیم يراج  اهتروصهب 

رد مه  یتیوک  ینانبل و  نایعیـش  دـندوب . هدرپس  اههمزمز  نیا  هب  ناـج  شوگ  زین  اـهیناریا  ریغ  فارطا ، رد  دیـسریم . ناـیاپ  هب  مک  مک  اـعد 
نابز رب  یبرع  نابز  هب  راد ، تهج  لّصفم و  ياهاعد  هک  دوب  يریخـست  ياقآ  ایوگ  لیمک ، ياعد  نایاپ  رد  دندشیم . هدـید  رانک  هشوگ و 

دنهاوـخ زیزع  ار  شاهرطاـخ  درب و  دـنهاوخن  داـی  زا  ار  هعمج  بش  نیا  تّذـل  زگره  اـهیناریا  تشگ . هارمه  مدرم  ياـه  نیمآ »  » اـب دروآ و 
. دوشیم هتشاذگ  نادنمهقالع  رایتخا  رد  هثعب  يرـصب  یعمـس  رد  وئدیو ) تساک و   ) لیمک ياعد  راون  دندرک  مالعا  هک  صوصخب  تشاد .

. دورب نارئاز  هعیش و  دای  زا  هک  تسین  يزیچ  زین ، ربمایپ  نامدود  تبحم  رهم و 
درم نز و  ِنازوس  مرگ و  کشا  هب  درد  رپ  ياهلد  نیا  هب  ادنوادخ 
درک اپ  هب  ینافوط  رهش ، نیا  رد  هک  هناقشاع  ياههلان  بش  نیا  هب 

ار دنویپ  نیا  هتشر  رتنازوس و  ار  ّتبحم  نیا  غاد  ایادخ ... 
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. نادرگب رتراوتسا 

! نادرگب یناراب  دمحم » لآ  دمحم و   » دای تدوخ و  دای  هب  هشیمه  ار  ام  نامشچ  ِنامسآ  ایادخ ... 
هعمج بش  کی  كرد  يارب  هک  یجاجح  دیکا  دیدش و  ِتساوخرد  هب  خساپ  رد  زین  دـشاب و  رتهوکـش  رپ  لیمک  ياعد  عمجت  هکنیا  يارب 
بقع زور  ود  یکی  هکم  هب  اهناوراک  زا  يرادـقم  تکرح  عیقب ، راوج  رد  لیمک  ياعد  ندـناوخ  و  ص »  » ادـخ لوسر  مرح  راـنک  رد  رگید 

. دوب هداتفا 
ماحدزا هرجش و  دجسم  رد  مارحا  اههداج و  رد  کیفارت  لقن ، لمح و  نکـسم ، هیذغت ، رظن  زا  ار  يرایـسب  تالکـشم  یئزج ، رما  نیمه  اّما 

هب خـساپ  یلو  دـنتفرگ . داریا  مه  يدوعـس  نیلوؤسم  یتح  هک  دوب ، هدروآ  شیپ  هّکم  هب  یناریا  جاجح  هرابکی  دورو  اجنآ و  گـنیکراپ  رد 
. دراد یپ  رد  مه  ار  اهناوات  نیا  نارئاز ، ِقشع 

هدعقیذ 1415)  28  ) 72 / 2 هعمج 8 /
. متفرگ شیپ  ار  مرح  هار  مدش و  رادیب  حبصناذا  زا  لبق  یتعاس  هتشذگ  هعمج  لثم  درک و  ییاریذپ  شنامهم  زا  ص »  » ادخ لوسر  مه  زاب 

دندوب ناور  هلجع  اب  اسآلیـس و  نانچ  هدـنام ، ناذا  هب  تعاس  کی  زونه  اهییاقیرفآ و ...  صوصخب  رگید ، ياـهروشک  نارئاز  زا  اـتفگش 
. دنناسرب ماما  تئارق  هب  ار  دوخ  دنهاوخیم  اهنیا  هداتسیا و  زامن  هب  زامنشیپ  ییوگ  هک 

فرط هب  هچ  ره  مدرک و  رذگ  عیقب  یلامش  علض  يوکس  زا  هار ، رس 
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کچوک و ياههتـسد  رد  زیر ، کشا  ینالد  هدیروش  دروخیم . مشچ  هب  رتشیب  زین  بشید  لیمک  ياعد  يایاقب  مدشیم ، رتکیدزن  عیقب  ِرد 

شرفگنس نامه  يور  رب  حبصیاهیکیدزن  نیا  رد  بشید ، یباوخیب  یگتـسخ و  طرف  زا  مه  یخرب  دندرکیم . هیرگ  همزمز و  رانک  هشوگ و 
. تسا هدرب  ناشباوخ  عیقب ، لباقم 

متشاذگ و ینهآ  ياههدرن  رب  رس  رایتخایب  دندادیم . حیضوت  ناشن و  مه  هب  ار  همئا  ياهربق  رود ، زا  ینانبل  دنچ  مدیسر . عیقب  هتـسب  رد  هب 
. لته هب  تشگزاب  باتفآ و  ِعولط  زا  شیپ  عیقب  ترایز و  زامن و  مرح و  سپس  مدرک . اهر  عیقب  شوماخ  ياضف  رد  ار  ولگ  ضغب 

هنیدم نایعیش 

، هدـنام برغم  هب  تعاس  کی  مورب . يرمَع  ياقآ  هّینیـسح  هب  هنیدـم و  نیـشنهعیش  هقطنم  هب  ار  برغم  زاـمن  هک  درک  روطخ  منهذ  هب  رـصع 
یعرف نابایخ  کی  زا  مدیـسر ، هک  ارهزلا » یفـشتسم   » هب متفر . نانز  مدـق  متفرگ و  شیپ  رد  بونج  تمـس  هب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  نابایخ 

. مدش ناور  دشیم  هدید  رود  زا  هک  ناتسلخن  يوس  هب  پچ  تمس 
شوـگ هب  رود  زا  هک  بآ  روـتوم  ِتپ  تـپ  يادـص  ، ناتـسلخن ياـضف  یمیدـق ، ِتفاـب  ماهدروآ . يور  ربماـیپ  ناـمز  هنیدـم  هـب  مدرک  ّسح 

. دادیم یّصاخ  تلاح  هنیدم ، نایعیش  هینیسح  رد  روضح  قوش  دیسریم و 
هنیدم بونج  یناتسلخن  هقطنم  رد  هک  دناینارادامرخ  ناراکلخن و  نامه  دوشیم ، هتخانش  هنیدم  هلواخن »  » مان هب  زورما  هچنآ 
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ینارود زا  دناهدیزرو و  تابث  دّمحم » لآ  ّبح   » رب هک  ع »  » تیب لها  ّتبحم  هب  نارادافو  يایاقب  فعـضتسم و  هورگ  نیرتیمیدـق  دـننکاس .
ِۀنیدملا یف  َسیل  ِهَّللاو   » دنـشاب ام  یقیقح  رادتـسود  هک  درادن  دوجو  راوناخ  تسیب  هنیدـم  رد  مسق  ادـخ  هب  دومرفیم : ع »  » داجـس ماما  هک 

دـناسریم و کمک  دـنمزاین ، ریقف و  راوناخ  دـصدودح  هب  ع »  » داجـس ماما  هک  دوب  يراـگزور  رد  نیا  و  تیبلا » لـها  اـنّبحی  ًاـتیب  َنورـشع 
!؟ نیا زا  رتالاب  یتّیمولظم  هچ  دندیسریمن . هداوناخ  تسیب  هب  یعقاو  نارادافو  اّما  درکیم ، هرادا  ار  ناشیگدنز 

هدرک و چوک  ياهّدـع  دـندش و  هدـنکارپ  اهیباهو  راـشف  رثا  رد  دـندوب . هعیـش  هتـشذگ ، رد  هک  هدوب  هیرق  دودـح 30  یلاوـع  هقطنم  نیا  رد 
هدزناپ هب  رـضاح  لاح  رد  ناشتیعمج  دنتـسه و  اهنامه  يایاقب  زا  یلاوع ، هقطنم  رد  هنیدم و  رد  دوجوم  نایعیـش  دندیزگرب . ار  ینیـشنهیداب 

. دسریم رفن  رازه 
. دندشیم هدید  هعیش  ياهبرع  ناتخرد ، ریز  ناور و  رهن  بآ و  روتوم  رانک  شنورد  هک  دشیم  زاب  ياهطوحم  هب  دوب  يرد  پچ  تمس 

. تسا هدرک  دابآ  ثادحا و  شیپ  اهلاس  زا  يرمَع  ياقآ  تسنآ ، نورد  هینیسح  دراد و  مه  راوید  هک  ار  هقطنم  نیا  زا  یشخب 
ّتیمیمـصو و افـص  . مدـش دوب ) هناخزامن  هک   ) هینیـسح دراو  رتوز  مروایب ، ریگ  اج  هکنیا  يارب  دـشیم و  کیدزن  ناذا  دوب و  هعمج  بورغ 

. دزیم جوم  رضاح  نایعیش  ِعمج  رد  ندوب  ینامدوخ 
ود تسا ، هلاس  يرمَعلا 83  یلع  دمحم  خیش  ياقآ  اجنآ  زامنشیپ 
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. تسا هدناوخ  سرد  مق  رد  یتّدم  ناشیکی  هک  دراد  مه  هبلط  رسپ 

یلو تسین ، رادروخرب  تاناکما  زا  نادنچ  شدوخ  دـنچ  ره  درادیمن ، رود  رظن  زا  مه  ار  هنیدـم  رد  هعیـش  يارقف  تاداس و  يرمع ، ياقآ 
هب ور و  نیا  زا  تسا . هدوب  مق  رد  یتّدم  مه  يدرجورب  هَّللاۀیآ  موحرم  نامز  رد  شدوخ  دنناسریم . ییاهتدعاسم  هک  دنتسه  ینادنمهقالع 

. دنزب فرح  یسراف  هب  دناوتیم  دنادیم و  يدایز  ّدح  ات  مه  یسراف  اهیناریا ، اب  طابترا  رطاخ 
رهم زامن ، ماگنه  شنادـنزرف . نانمؤم و  ریما  تیالو  رب  تداهـش  اب  ینعی  دـش ، هتفگ  هعیـش  کبـس  هب  ناذا  متـسه . ناریا  رد  مدرک  ساسحا 

. میدناوخ مهاب  مه  ار  ءاشع  برغم و  هعیش ، کبس  هب  اهتاولص  ، میتشاذگ
قاتا دـنچ  ّلـحم و  نآ  دوخ  رد  هک  دـندشیم  رفن  دودـح 1000  رد  یّلحم و ...  ياـهبرع  ینیرحب ، یناتـسکاپ ، یناریا ، زا  دوب  رپ  هّینیـسح 

. دشیم هدید  دّمحم » لآ  مئاق  ای   » هتشون اب  هچیلاق  ولبات و  دنچ  نآ  راوید  رب  میداتسیا . زامن  هب  هّینیسح ، هب  لصو 
هعیش ات  دننکیم  تکرش  اجنآ  زامن  رد  دنیانشآ ، هک  نانآ  دنباییم و  ناکـسا  هقطنم  نیا  یکیدزن  رد  یناریا  ياهناوراک  زا  يدادعت  هشیمه 

رد شدوخ  یهاگ  دـشیم و  داـیز  هقطنم  نیا  هب  یناریا  جاـجح  روضح  دـمآ و  تفر و  یتقو  هشیمه  لـبق ، ياـهلاس  رد  دـیآرد ، تبرغ  زا 
ییاهراشف اهتّیدودـحم و  يرمع  ياقآ  يارب  اهیدوعـس  فرط  زا  دـندناوخیم ، زاـمن  ناـتخرد و ...  ریز  زاـب  هطّوحم  رد  شرـسپ  هّینیـسح و 

یلیخ ات  دندرکیم  هظحالم  نایناریا  یهاگ  رطاخ  نیمه  هب  دشیم و  لامعا 
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، هتشذگ رد  دوشیم . يدعب  ياهیریگتخس  بجوم  عّمجت ، نیا  نوچ  دنیایب ، رتمک  اهیناریا  هک  دشیم  روآدای  شدوخ  یهاگ  دوشن و  غولش 

. دناهتفر شیپ  مه  يریگتسد  زرم  ات  یهاگ 
تاغیلبت تامدـخ و  لوغـشم  اکیرمآ  رد  نونکا  هک   ) یقارع يابطخ  زا  ینیوزقلا  یـضترم  دیـس  ياـقآ  دوب و  ع »  » داوج ماـما  تداهـش  بش 

هک یحیـضوت  دـناوخ و  لـبعد »  » و یملید » راـیهم   » و ینادْـمَه » سارفوبا   » زا هک  ییاهرعـش  درک . ینارنخـس  هظعوم و  تفر و  ربـنم  تسا )
اهنآ رادـفرط  ِنایباهو  سابع و  ینب  هیلع  مولظم ، هعیـش  هماناعّدا  یعون  داد ، یبرقلا » یف  ةّدوملا  ّالا  ًارجا  هیلع  مکلئـسأ  ـال  لـق   » هیآ نوماریپ 

ترـضح صوصخب  هعیـش  همئا  شقن  همطاف و  ترـضح  اب  خـیرات  لوط  رد  نانیا  ینمـشد  هزیگنا  و  ع »  » ارهز ربق  ندـنام  ناهنپ  زمر  زا  دوب .
هک اعد  هضور و  سپس  تشاد ، یقالخا  یثحب  مه  تائّیس  تانسح و  اهتمعن ، هب  تبسن  دنوادخ  هبساحم  نوماریپ  تفگ و  اهنخس  ع »  » داوج

. دننک لیم  كّربتم  ماش  زا  هک  دش  هتساوخ  مومع  زا  مه ، ربنم  زا  سپ  دوب و  یّلحم  کبس  هب  یبرع و  نابز  هب  همه 
کبس نامه  هب  میدش ، ندروخ  اذغ  لوغشم  اهتسد  اب  دمآ و  نایم  هب  تشوگو  جنرب  ِگرزب  ياههعومجم  دش و  هدرتسگ  هرفس  میتسـشن و 

. دندوب هدمآ  املع  ياههثعب  یخرب  فرط  زا  مه  الضف  زا  یخرب  یمیدق . يریاشع و 
نآ 83 رد  شنازرل  تسد  اب  مه  وا  دسیونب . میارب  یثیدح  يراگدای  هک  متساوخ  وا  زا  متفر و  يرمع  خیش  شیپ  مدروآرد و  ار  مرتفد 
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ِّتیبلغا نیب  رد  هنیدم  نایعیـش  هنابیرغ  هنامولظم و  ِروضح  یلو  میتشگرب  میدنام و  اجنآ  یتعاس  تشون . میارب  تیاور  يرطـس  دنچ  یگلاس 

ار یـسابع  يوما و  نارود  يراوشد  طیارـش  رد  هک  تسا  روآدای  ار  هعیـش  همئا  نارود  هراومه  دوریمن و  دای  زا  روما ، رب  مکاح  هعیـش  ریغ 
نامه رارکت  مه  زورما  هنیدم  دنتشادیم . هگن  نازورف  لطاب ، ياهنافوط  ربارب  رد  ار  قح  لعشم  دندروخیم و  لد  نوخ  دندرکیم و  يرپس 

. تسا رصع 

ناگتخاب لام 

هتشذگ ياهزور  دوب . روآفسأت  دناهدرک ، مگ  ار  دوخ  لوپ  هک  جاجح  یخرب  هرابرد  ییاهربخ  ندینـش  بش ، رخآ  اّما  دوب . ینیریـش  زور 
ار دوخ  هدـشمگ  لوپ  ات  دـندزیم  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  دـندوب ، هدرک  مگ  ار  دوخ  لایر  رـالد و  هک  یناـگتخاب  لاـم  هک  مدینـشیم  مه 
مه ام  نارئاز  هتبلا  تسا . هتفای  شیازفا  تّدـش  هب  ریخا ، لاس  دـنچ  رد  نتخاـبلام  هنوگنیا  دـشیمن . دـنب  ییاـج  هب  ناشتـسد  یلو  دـنبایزاب ،

فاوط و ماگنه  هّکم  رد  ای  نکاما  زا  دیدزاب  نتفر و  ترایز  ماگنه  ار  مزال  ریغ  ياهلوپ  هک  رادشه ، هیصوت و  همه  نآ  اب  دنتسین . ریصقتیب 
مگ تحار  ار  یناریا  ناموت  يدوعـس و  لایر  ییاکیرمآ ، رالد  رازه  دـنچ  یهاـگ  ِتشرد  ياـهمقر  دـننکیمن و  شوگ  دـیربن ، دوخ  اـب  ... 

. دندرگیمرب ناشیرپ  دننکیم و 
یتالایر ات  تسا  هتخورف  ار  كاس و ...  وتپ و  ای  هدرکیم  يّدـکت  ناوراک  لباقم  رد  هتخاب ، لام  کی  هک  میدینـشیم  ییاههنومن  هنافـسأتم 

تسد هب 
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لیخد اهنز  غیت  اهرب و  بیج  ناراّرط و  ِیتسدرت  تراهم و  مه  تقرس » یماهـس  تکرـش   » نیا رد  نآ ! لاثما  تاغوس و  دیرخ  تهج  دروآ ،

. یناریا رئاز  رورغ  یهّجوتیب و  یگداس و  مه  يدوعس ، سیلپ  لامها  یتسس و  مه  تسا ،
رارکت يارب  يرگید  هنحـصزین  فاوط  تلاح  هّکم و  یغولـش  تسا . ّتیعمج  ماحدزا  رد  ترایز و  ماگنه  اـهیرببیج  اهتقرـس و  نیا  رتشیب 

هکنآ دهاکب . ار  هعیاض  نیا  مقر  يرایـسب  ّدح  ات  دناوتیم  اهرادـشه  اههیـصوت و  هب  هّجوت  طابـضنا و  يرایـشوه و  هتبلا  تسا . يراّرط  نیا 
شراکفا هکلب  ار ، شلاوما  اهنت  هن  دنک و  مگ  ار  هار  دوش ، مگ  مه  شدوخ  هک  تسین  تفگـش  نادنچ  دنک ، يرادهگن  ار  دوخ  لوپ  دناوتن 

. دندزدب مه  ار  شنامیا  و 

زورما هنیدم 

74 / 2 هبنشکی 10 /
هب یمالس  ادتبا  موریم . هقبط  نامتخاس 10  ماب  يالاب  هب  منک . هئارا  نآ  زا  یّلک  ییامن  تسین  دـب  میورب ، میهاوخیم  رهـش  نیا  زا  هک  لاح 

. دنراد رارق  مزادنامشچ  رد  هک  ع »  » عیقب همئا  و  ص »  » لوسر ترضح 
هوک بونج ، تمس  رد  دوشیم . هدید  علس  هوک  مه  زاب  لامش ، تمس  رد  دهدیم . ناشن  ار  دوخ  دحا  هوک  هتشر  مرگنیم ، هنیدم  لامش  هب 
. تسا عقاو  رهش  نتم  رد  کنیا  هک  دوشیم  هدید  هعبس  دجاسم  هقطنم  رد  یکچوک  ياههوک  برغم ، تمسق  رد  دروخیم . مشچ  هب  ریع 
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فلتخم ياهتمسق  راولب ، يدنبرمک و  هداج  ییاوه ، لپ  نیدنچ  فارطا ، ياهیـشکنابایخ  تسا ، هدش  نردم  رهـش ، یحاّرط  امن و  هشقن و 

هتـشر ود  دوشیمن . نآ  زا  يرادربهرهب  اًلعف  هک  هدـش  ثادـحا  زین  مرح  فارطا  هطّوحم  رد  رذـگ  ریز  ریـسم  دـنکیم . لصو  مه  هب  ار  رهش 
یبا نب  یلع  ابق ، نابرق ، درب : مان  ار  اهنیا  ناوتیم  نآ  ّمهم  ياهنابایخ  زا  تسا . هتفرگ  ربرد  ار  هنیدم  هریاد ، تروصب  ًابیرقت  يدنبرمک  هداج 

 ... و هزمح )  ) ءادهشلا دیس  مالسلا ، باب  نیّتس ، زیزعلادبع ، رذابا ، بلاط ،
رد رتشیب  هک  دروخیم  مشچ  هب  دایز  هقبط  هدزاود  هد - ياهلته  دـنلب و  ياهنامتخاس  مرح ، ياـهیکیدزن  هژیوب  رهـش ، يزکرم  ياهتمـسق  رد 

. دراد دربراک  هرمع  جح و  مایا 
یبرغ و یقرش ، ِتمسق  هس  رد  عیسو  ياهقاور  ِندوزفا  تسا . هدیسر  نایاپ  هب  تفگ  ناوتیم  ًابیرقت  تسا . هدرتسگ  رایسب  مرح  هعسوت  حرط 

ِتفاب زا  یعیـسو  هقطنم  بیرخت  تمیق  هب  ندـناوخ  زامن  نتـسشن و  يارب  یبنلادجـسم  فرط  راهچ  گرزب  هطوحم  نینچمه  مرح ، یلاـمش 
. تسا هتفرگ  ماجنا  مرح  فارطا  ياههزاغم  اههناخ و  رهش و  یمیدق 

رد هرطاخ  ایند  کی  دادیم و  لیکشت  ار  عیقب  ات  دجـسم  لصاف  ّدح  دوب و  فورعم  مشاهینب  هچوک  و  مشاهینب » هلحم   » مان هب  يزور  هچنآ 
تعسو رظن  زا  دجسم  رخآ  لوا و  تسا . هدش  دجسم  ءزج  همه  درادن و  یجراخ  دوجو  کنیا  تخیگنایم ، رب  ار  اهـساسحا  تشاد و  دوخ 

. تسین ادیپ 
ربارب ربمایپ  دجسم  تعسو  رضاح  لاح  رد  : » دراد ار  نیفیرش  نیمرح  هعسوت  هب  طوبرم  تاعالطا  هک  اهیدوعس  دوخ  تاوزج  هتشون  هب 
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زا شیب  شیاجنگ  جـح ، ماـیا  رد  هک  عبرم  رتم  رازه  هزادـنا 361  هب  یتعـسو  اب  تسا ». ص »  » ربمایپ تایح  نامز  رد  هنیدـم  ِتعـسو  مامت  اب 
زا هک  تسا  نارازگزامن  هدافتسا  لباق  مّود  هقبط  ناونعب  مه  یبنلادجسم  فقس  رتم . ِعافترا 105  هب  هرانم ، اب 10  دراد ، ار  رئاز  نویلیم  کی 

. تفای هار  نآ  هب  ناوتیم  یقرب  هلپ  يداع و 6  هلپ  قیرط 18 
زا نارئاز  بلغا ، هک  تسا ، یقاب  مه  هتشذگ  رازاب  ِتفاب  زا  یتمسق  نارگ ، ياهتمیق  سکول و  لیاسو  اب  نردم  کیـش و  ياهرازاب  رانک  رد 
رد هک  یخرب  تسین و  مک  اهشارخنامسآ  يارو  رد  رهش و  قمع  رد  مه  نیشنفعضتسم  یمیدق و  ياههلحم  دننکیم . دیرخ  اهتمـسق  نیا 

. دننکیم یگدنز  اههمخد 
اوتف شید )  ) هراوهام زا  تفایرد  ياهنتنآ  زا  هدافتـسا  میرحت  هب  يدوعـس  ياهیتفم  هچ  رگ  دوشیم . هدـید  زین  اهاجنیا  رد  یگنهرف » مجاهت  »
هنخر مه  مدرم  ياههناخ  قمع  رد  یبرغ ، گنهرف  هک  دهدیم  ناشن  اهنامتخاس  زارف  رب  ریوصت  هدنریگ  ياهباقـشب  نیا  روفو  یلو  دناهداد ،

نیا هب  ناـناوج  ناوارف  هعجارم  وئدـیو و  راون  تروصب  ییامنیـس  ياـهملیف  ِنداد  هیارک  و  پوـلک » وئدـیو   » دّدـعتم ياـههزاغم  تسا . هدرک 
. تسا یحو  نیمزرس  رد  یمالسا  گنهرف  خسم  زا  يرگید  هناشن  اههزاغم 

. دسریم شوگ  هب  دناهتسشن ، اهنآ  نامرف  تشپ  یناناوجون  هک  يراوس  ياهنیشام  بلغا  زا  هک  مه  هنارت  ياهراون 
. تسا ییاپورا  گنهرف  نیا  زا  يرگید  هولج  دیدش ، ییارگ  فرصم 
، اهسابل دروم  رد  یتراجت  تّدم  زارد  ياهیهگآ  شخپ  هب  نویزیولت 

زورما www.Ghaemiyeh.comهنیدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:64
ار مدرم  رگید  يوس  زا  یبلطتحار ، ییارگلمجت و  رهاظم  هنوگنیا  زا  اههد  هناخ و ...  نویساروکد  یقرب ، لئاسو  یـشیارآ ، مزاول  اهاذغ ،

يریذـپ موجه  نیا  زا  يرگید  دومن  لیاسو ، هنوگنیا  زا  نیملـسم  رازاب  ندرک  رپ  یجراخ و  سانجا  ندرک  دراو  دـنکیم . یتاغیلبت  نارابمب 
. تسا یگدزبرغ  نیا  زا  يرگید  دومن  الاب ، لدم  یجراخ  ياهنیشام  نآ . ِيداصتقا  دعب  رد  نکیل  تسا ،

 ... رکبوبا و باطخ ، نب  رمع  نیرونلاوذ ، بلاطیبا ، نب  یلع  دجسم  همامغ ، دجـسم  هتـشذگ  رد  مدش . رود  رهـش  يامن  زا  یمک  میرذگب .
فارطا هعسوت  رد  کنیا  اّما  دیـسر . اجنآ  هب  ات  تشذگ  اهنابایخ  اههچوک و  زا  تسیابیم  دوب و  يراجت  ینوکـسم و  هقطنم  کی  طسو  رد 

ياـهراوید تسا . یکاـخ  یلبق ، تروصناـمه  هب  زین  عیقب  ناتـسربق  لـخاد  تسا . هتفرگ  رارق  یبنلادجـسم  یبرغ  بوـنج  هطّوـحم  رد  مرح ،
. میتخانشیم شیاهناتسلخن  اب  زبس و  يرهش  ار  هنیدم  میدق ، زا  تسا . هدرکن  تیارس  لخاد  هب  چیه  شفارطا  ياهوکس  هدش و  يراکگنس 
، هنیدم ِینامیـس  یگنـس و  رهـش  دروخیم . مشچ  هب  ییاهیراک  يزبس  اهناتـسلخن و  اهغاب و  شیب  مک و  هنیدم ، یبونج  ياهتمـسق  رد  کنیا 

. تسا هدرک  گنت  اهامرخ  اهلخن و  رب  ار  اضف 
اهنآ زیهجت  فارطا و  رد  زبس  ياضف  هعسوت و  يزاسون و  لومشم  هرجش ، نیتلبقوذ و  ابق ، دجـسم  لثم  یندید ، فورعم و  دجاسم  زا  یخرب 

هباجا و دجسم  هعبس ، ِدجاسم  خیضف ، همامغ ، دجسم  دننام  تسا ، لبق  ياهلاس  تروصهب  رگید  یخرب  یلو  تسا ، هدش  دیدج  تاناکما  هب 
...
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ترضح هاگفّقوت  نیتسخن  ابق و  دجسم  يرگید  رد  دحا و  يادهـش  رازم  یکی  رد  هک  دوب  رهـش  نوریب  هقطنم  ود  ابق  دحا و  يراگزور  رگا 

. تسا هدرک  لصو  هرجش  دجسم  دحا و  ابق و  هب  ار  هنیدم  رهش ، هنماد  نتفای  تعسو  کنیا  دوب ، ترجه  زاغآ  رد  ص »  » لوسر
یعیسو هطّوحم  ات  دوشیم . رتسگ  غورف  وس  ره  هب  شجاوما  شعاعـش و  هک  دنامیم  يرون  يایرد  هب  لوسر ، ترـضح  هرّونم  هضور  اهبش ،

یبنلادجسم ینارون  هعومجم  يرترود  قطانم  زا  هک  دهدیم  ار  نآ  ناکما  ناسنا  هب  نیا  درادن و  دوجو  نامتخاس  مرح ، بونج  برغ و  رد 
. دنیبب ار  تلاسر  ترضح  ءارضخ  هبق  و 

کی اجنیا  هبـسک  زا  يدادعت  تسا . یترایز  رهـش  هّکم ) نینچمه  و   ) هنیدـم مشاب . هتـشاد  يرگید  هراشا  اجنیمه  رد  متفگ . هاتوک  رازاب ، زا 
شورف هب  ناشیاهالاک  دننکایب و  دوخ  روضح  زا  ار  رهـش  يرتشم ) هتبلا  و   ) رئاز رازه  اهدصو  دسر  ارف  جح  مسوم  ات  دنـشکیم  راظتنا  لاس 
يرگید زیچ  جـح  مسوم  یلو  تسا ، طاسب  نیمه  مه  هرمع  ماّیا  هتبلا  دـیآ . مهارف  ناشیگدـنز  رد  یـشیاشگ  دوش و  یلاخ  اـهرابنا  دـسر و 

هب تبسن  مه  جح  هب  طوبرم  تایاور  رد  دشابن !؟ نیا  مه  مهل » عفانم  اودهشیل   » قیداصم زا  یکی  هک  اجک  زا  تسا . غاد  ًاعقاو  رازاب ، تسا و 
تسا و جیار  ناناملسم  نایم  رد  ندیرخ  تاغوس  گنهرف  تسا . هدمآ  یبلاطم  تادیلوت و ...  اهسنج و  هلدابم  الاک و  شورف  سانجا و  لقن 

. رتشیب نایناریا  رد 
طارفا هار  هک  مه  یـضعب  تشگرب . ناوتیمن  هک  یلاـخ  تسد  یلو  دـشاب ، رتنازرا  مه  رتهب و  مه  نطو  رد  ساـنجا  نیا  زا  یـضعب  اـسب  هچ 

دنیامیپیم
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. متفر هیشاح  مه  زاب  دیرخ ! يارب  دناهدمآ  ییوگ  و 

یتوصلیاــسو و يزاــب ، بابــسا  یــشورف ، رهاوــج  لزنم ، یقرب  مزاوــل  هــتخود ، ياهــسابل  كاــشوپ و  یـــشورف ، شاــمق  ياــههزاغم 
بلج دوخ  هب  ار  یناوارف  ياـهیرتشم  ریرحتلا و ...  مزاوـل  تاـعوبطم و  یـشورفباتک ، لـیترت و  راوـن  تعاـس ، شفک ، یفاّرـص ، ، ینوـیزیولت

. دنکیم
لک «، » لایر ئش 5  لک   » تسا هتشون  اهناکد  نیا  رد  رـس  رب  دنـشورفیم . تباث  خرن  اب  ار  یـسانجا  هک  ییاههزاغم  تسین  مک  نایم ، نیا  رد 

. دوشیم تفای  اهنآ  رد  زیچ  مقر  همه  تسا . يدوعس  لایر  هد  ای  جنپ  هزاغم  کی  سانجا  همه  ینعی  و ...  لایر » ئش 10  لک  «، » لایر ئش 2 
، ندز هناچ  هب  زاین  ِنودب  يرتشم  دوشیم . ادیپ  مه  بوخ  ياهزیچ  یـضعب  دوش ، هداد  اهنآ  هب  هک  لوپ  فیح  هک  تسا  لجنب  ًاعقاو  یـضعب 

تمیق زا  رگا  دـنکیم . باختنا  ّتقد  هلـصوح و  اب  ار  رظن  دروم  یتاـغوس  ساـنجا ، ناـیم  هنادازآ  دـنراذگب ، شرـس  هـالک  هکنآ  زا  میب  اـی 
اب ار  نآ  تمیق  دننکیم و  هسیاقم  دارفا  ًالومعم  يزادنیب . لیو  هاچ  رد  ار  تلوپ  تحار  یلیخ  تسا  نکمم  یـشاب ، ربخیب  ناریا  رد  سانجا 

يراجت و هدمع  زکارم  دنا . یناتسکاپ و ...  یناغفا ، اههزاغم ، هنوگنیا  ِناگدنشورف  بلغا  دنرخیم . دیفرصیم ، رگا  دنجنسیم و  ناریا  خرن 
. تساهیزاجح دوخ  تسد  ّمهم  ياههاگشورف 

یشورفتسد طاسب  راّوز ، دمآ  تفر و  ّلحم  ياهنابایخ  هیـشاح  رد  هک  اهرتخدو ، اهنز  بلغا  دنتـسه و  زین  ناهایـس  یهب  ینتعُم  ًاتبـسن  هورگ 
، يرسور كاوسم ، حیبست ، ییاپمد ، نیچقرع ، نهاریپ ، دناهدرک و  نهپ 
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نارتوبک يارب  مدـنگ  ياهتکاپ  شورف  هب  تسه ) اهنیا  زا  مه  دـحا  رد  هک   ) عیقب فارطا  مه  ياهدـع  دنـشورفیم و  هچراـپ و ...  ياـههراوق 

هک هدیدجنر  هناموصعم و  نانچنآ  اههفایق  هدـیکت و  یناوختـسا و  نانچ  اهمادـنا  هایـس و  هتخوس و  نانچ  اههرهچ  دـنزادرپیم . عیقب  مرح و 
نودب یتح  دهاوخیم  شلد  ناسنا  یهاگ  هک  روآمّحرت ، زیگناّتقر و  دـناوخ ؛ نآ  زا  ناوتیم  ار  یتّدـم  زارد  ّتیمورحم  رقف و  هایـس  طخ 

زا سپ  دنراذگیم و  رارف  هب  اپ  هدرک  عمج  ار  طاسب  اهنآ  دنسریم و  رس  کیفارت  نارومأم  مه  یهاگ  دنک . کمک  اهنآ  هب  یسنج  ندیرخ 
ای دنتـسه ، اهبرع  نیمه  داژن  زا  اـیآ  اـهنیا  منادیمن  دوشیم . یّقلت  ربعم » ّدـس   » یعون ناـشراک  دوشیم . نهپ  طاـسب  زاـب  رومأـم ، ندـش  ّدر 

. اقیرفآ نادوس و  زا  اًلثم  دنربیم ! رس  هب  اجنیا  اًلعف  هک  رگید  يروشک  زا  ینارجاهم 
. دنراد زیمآنیهوت  يراتفر  دنرگنیم و  اهنآ  هب  هناگیب  یهاگن  اب  هک  اهیدوعس 

هنیدم اب  عادو 

. تسا هتفهن  نآ  رد  ام  بوبحم  هک  ارچ  تسام ، بوبحم  هنیدم  اهییابیز ، اهیتشز و  اهینیرش و  اهیخلت و  نیا  همه  اب 
. تسین نتفر »  » زج ياهراچ 

. تسا لکشم  هنیدم »  » زا ندنک  لد  یلو ... 
. میشاب هتشادن  ار  رای » راید   » هب ندمآزاب  قیفوت  زگره  رگید  دیاش  مینادیم ؟ هچ 
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. میتسیرگ عیقب » تبرغ   » رد هک  ییاهبش  هچ 
. میدوب ربمایپ  مرح  رتوبک  هک  ییاهزور  هچ 

. دناوخیم نامزاین  زامن و  يوس  هب  ناذا »  » يادص
. تفرگیم يوبن » دقرم   » زا غورف  هک  تشاد  هنیس  رد  ار  قوش  تیونعم و  زا  یناشکهک  لوسرلا ، مرح  ینارون  ياهقاور 

. میتسشنیم اشامت  هب  مرح  میرح  رد  ار  رون  ؤلألت  بش ، همه  اهبش 
. دنافوکشیم دنایوریم و  ار  ناماهلد  ربمایپ  هضور  زبس  دبنگ  زور ، همه  اهزور  و 

اهکـشا و مّسجت  نیا  قح ، ِّتیمولظم  ِدنـس  نیا  كاخ ، رد  نوفدم  ياهتمارک  هعومجم  نیا  ناهنپ ، رارـسا  نوناک  نیا  میوگب ؟ هچ  عیقب »  » زا
. هتسکشرپ ياهوتسرپ  هتخوس و  ياهلد  ِنایشآ  نیا  متام ، مغ و  هناخ  نیا  خیرات ، لوط  رد  هعیش  ياهغاد  درد و 

. تشاد يرگید  يانعم  ام  يارب  نابیاسیب ، یلو  سّدقم  هعقب  نیا  عیقب ، يرآ ... 
ربنم و دّـجهت ، ِبارحم  همطاف ، هناخ  مشاه ،» ینب   » هدـش بارخ  هّلحم  ناریوو ، ناشنیب  ِنازحألا  تیب  نیتلبقوذ ، ابق ، دجـسم  دـحا ، يادـهش 

. تسا لکشم  یسب  ندنک ، لد  اّما  میوریم . میراذگیم و  ار  همه  همه و  هضور ، هّفُص و  ، هناّنح هبوت و  نوتس  ربمایپ ، بارحم 
. دُرب مالسا  ردصخیرات  هب  ار  ام  هنیدم ، رد  نامتماقا  ياهزور 

. درک دیدجت  نامرطاخ  رد  ار  تیب » لها   » ياهجنر عیقب ، ياههیرگ 
ع»  » یلع ياهشیاین  اهاوجن و  هنیدم ، هدیکشخ  هتسکش و  ياهلخن 
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. دروآ نامدای  هب  ار 

يادـخ میهاربا و  توعد  درک و  یظفاحادـخ  شمرح ، عیقب و  شیاهرازم ، شدـجاسم ، شراثآ ، هنیدـم و  اـب  دـیاب  تسین . ياهراـچ  اـّما ... 
. تفگ کیّبل »  » ار میهاربا 

. تسا هنیدم  ياهمغ  زا  هدنکآ  ناملد  یلو  میوریم ، ام 
. دهدیمن ناما  ناماهکشا 

؟ دید میهاوخ  ار  هنیدم »  » مه زاب  ایآ 
هرگ نیمزرـس  نیا  اب  نامـساسحا  دهدیم . یهاوگ  ناملد  میاهدوب . هنیدـم » لها   » مه لّوا  زا  ام  میکاخ . بآ و  نیا  هتـسبلد  ام  ادـخ ... ! يا 

. تسا هدروخ 
. میتفاین ار  تناهنپ  رازم  هک  غیرد  اّما  میوریم ، ارهزلاۀمطاف ! ای 

. تسوت رازم  ام  زا  کی  ره  لد  یلو ... 
. ییام هتخوس  بلق  رد  وت 

. مینیبیم هنیدم »  » ار اجنآ  میورب ، هک  اج  ره  ام  سپ ، نیا  زا 
. میباتشب تیوس  هب  رتشیب  یقایتشا  اب  ات  ناوخب ، ار  ام  مه  زاب  عادولا !»  ... » هنیدم يا 

«. دوریمن لد  زا  وت  ياوه  یلو  متفر ...  »
مییوت رادید  قشاع  یلو  میتفر ، مییوت  رامیب  هنیدم ، يا  یگلمج  ام 

مییوت رادیرخ  زاب  دوبن ، یکاب  ام  هب  دنشورف  نارگ  ار  وت  دنچ  ره 
. دیناوخیم دعب  لصف  رد  ار  همظعم  هّکم  يوس  هب  تمیزع  هرجش و  دجسم  رد  نتسب  مارحا 
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قشع ِدبعم  هّکم ،

هراشا
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اههرطاخ رهش 

دیما رهش  نیا  زا  نم 
تسا هکم »  » شمان هک  دیحوت  رهش 

، كاپ هبعک »  » شفدصنایم تسا  هدونغ  و 
 ... منادیم اههصق 

راذگب کنیا  نم  تسد  رد  تسد 
. مینک رادید  هرطاخ ، زا  رپ  رهش  نیا  زا  ات 

رهش نیا  رد  یهن  ماگ  اجک  ره 
يزادنا مشچ  هک  يوس  ره  هب  و 

تنهذ رد  اههرطاخ  یسب  هدنز  دوشیم 
«، میهاربا  » زا يدای 

تخیرب هناخ  نیا  هدولاش  هکنآ 
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تسکشب ار  نهک  ياهتب  هکنآ 

، تسود هگرد  رب  هکنآ 
درب ینابرق  هب  دوب ، ناوج  هک  ار  شرسپ 

شلیعامسا و  رجاه »  » زا يدای 
صولخ یعس و  رهظم 

قشع مزمز  همزمز  بحاص 
« لالب  » زوسناج هلان  زا  يدای 

دنزگ فوخ و  رپ  هرود  نآ  رد  رهش ، نیا  رد  هک 
دنلب دوب  دَحا »  » هب

یحو طبهم  ارح ،» راغ   » زا يدای 
كاپ ربمغیپ  ِتثعب  زا  يدای 

گرزب حتف  زا  ترجه و  زا  يدای 
شیرق رازآ  و  بلاطیبا » بعش   » زا يدای 

لوسر رهش  ادخ ، رهش  نید ، رهش 
ع»  » یلع دالیم  رهش 

تافرع رد  ع »  » نیسح ياوجن  رهش 
ثیدح نآرق و  رهش 

! ... تاکرب ضیف و  رهش 
 ... رگد صخش  رگد ، ياج  زا  هرطاخ  یسب  و 
. تسا خیرات  تسین ، یفارغج » ، » هّکم *** 
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! تسا نامز  تسین ، نیمز » »

یگدـنب و تّذـل  ات  مینکیم  رارکت  ار  کـیّبل  ردـق  نآ  مییوگیم و  کـیّبل »  » ادـخ هب  اـهنت  نونکا  میاهتفگ ، کـیّبل  سک  ره  هب  يرمع  رگا 
. مینک ساسحا  شیوخ  ناج  قمع  رد  ار  ادخ  مان  ینیریش 

. تسا توکلم  یقیسوم  هک  مینکیم ، رپ  کیّبل »  » گنهآ اب  ار  اضف 
. مینکیم زاورپ  قوشعم »  » قوس هب  قوش ، لاب  اب 

میهاربا و توعد  هب  نتفگ  يرآ »  » اب دـیاب  ار  اهلد  ِبارطـضا  تسا . رای  هناـخ  يوس  هب  ترجه  نیا  همّدـقم  هک  تسب ، مارحا »  » دـیاب یلو ... 
. میوریم ادخ  ینامهم  هب  یتداعس ! هچ  دناشنورف . میهاربا  يادخ 

مارحا

74 / 2 / 11
نامیاهمـشچ هنیدـم ، زا  ندـمآ  نوریب  ماگنه  میتفر . هرجـش » دجـسم   » هب هّکم ، هب  تمیزع  مارحا و  يارب  برغم ، ماـگنه  هّجحیذ ، لّوا  زور 

اج هنیدم  رد  ار  یمین  دوب . هدش  میـسقت  مین  ود  هب  هک  یلد  اب  اّما  میتفر ، نوریب  هنیدم  زا  دوب ، ص »  » یبنلا مرح  ياههتـسدلگ  لابند  نانچمه 
. میتفر تاقیم  هب  هتشادرب و  ادخ ، هناخ  قایتشا  زا  رپ  ار ، رگید  مین  میتشاذگ ،

هدافتسا يارب  ریما ، ترضح  هک  اجنآ  ع ،)»  » یلع ياههاچ  « ) یلع رابآ   » هقطنم رد  تسا ، هنیدم  نوریب  رتمولیک  هد  دودح  هرجش ، دجسم 
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ص»  » لوسر ترـضح  تاقیم  اهتاقیم . نیرتربتعم  زا  تسا ، هفیلحلاوذ » ، » تاقیم نیا  رگید  مان  دومن . رفح  بآ  ياههاچ  ادـخ ، هناخ  نارئاز 

نآ ریز  ترضح ، هک  هدوب  اجنیا  یتخرد  ص »  » ربمایپ رصع  رد  هک  تساجنآ  زا  تخرد )  ) هرجش هب  دجـسم  نیا  يراذگمان  تسا . هدوب  مه 
ياهییوشتـسد اهـشود و  دجـسم ، نوریب  تسابیز . گرزب و  يدجـسم  هرجـش ، دجـسم  تسین و  نآ  زا  يراثآ  نونکا  هتبلا  تسبیم . مارحا 

. تسا هدرک  ناسآ  ار  مارحا  هماج  ندیشوپ  ترایز و  لسغ  راک  هک  دراد  دوجو  ناوارف 
نارئاز هتـسد  هتـسد  میدش . دجـسم  دراو  شود ، رب  رمک و  رب  مارحا  ياههلوحو  میدرک  مارحا  لسغ  هتفرگ و  یـشود  هدروآرد ، ار  اهـسابل 
مارحا دای  هب  ناسنا  دجـسم ، ياضف  رد  دوب  مکاح  یعوشخ  هچ  و  دـندوب ، مارحا  رکذ  زاـمن و  شیاـین و  وپاـکت و  رد  یناریا ) ریغ  یناریا و  )

يوس هب  هنیدم  زا  ترضح  نآ  هدایپ  ياهرفس  و  ع »  » نیـسح ماما  و  ع »  » یبتجم ماما  نتـسب  مارحا  داتفایم ، اج  نیمه  رد  ص »  » ربمایپ ِنتـسب 
. تفر هّکم  هب  دش و  مرُحم  اج  نیمه  زا  البرک ، رفس  زاغآ  رد  زین  ع »  » نیسح ماما  ادخ . هناخ 

کیّبل ّمهّللا  کیّبل   » رارکت زا  سپ  دوش . گنهامه  دریگب و  دوخ  اضف  نیا  اب  تسیاـبیم  حور ، دوب . يدـیدج  ملاـع  هب  دورو  نتـسب ، مارحا 
ای تسا ، هدش  اپرب  داعم  يدرکیم  ساسحا  شیادخ ، دشاب و  شدوخ  ياهظحل  دریگب و  هلصاف  يرگید  زا  سک  ره  دش  هتساوخ  یتقو  ...«، 

اهضغب تفرگ ، رارق  نیمز  رب  اهتروصهک  نیمه  تسا . باتک  باسح و  ربق و 
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شیپ رد  هک  یتمایق  شلامعا و  يروآدای  شیادخ و  دوب و  شدوخ  سک  ره  ًاعقاو  تساخرب . ناهارمه  هلان  دش و  يراج  اهکـشا  دـیکرت و 

ياهیرگ تسا و  قشع  دهاش  هک  یکشا  تسا و  یگدنب  جوا  هک  یعّرضت  عوشخ و  تسا و  راگدرورپ  هدعو  هک  یـشیاشخب  وفع و  تسا و 
! تاصرع هب  نداهن  اپ  ای  خزرب ، هب  ندش  دراو  ایند و  زا  ندش  ادج  ساسحا  تسا ، لد  نابز  هک 

ترجه هار 

هب هک  هار  نیا  زا  نازیر . کـشا  ناـیرگ و  هراومه  یخرب  دـندوب و  باوـخ  یخرب  ناـهارمه  دـش . یط  هنابـش  هّکم ، اـت  هنیدـم  ینـالوط  هار 
دـیحوت و نییآ  طـسب  يارب  هّکم ، شهاـگداز  زا  هک  هاـگنآ  تسا ، هدرک  روبع  ص »  » مرکا لوسر  يزور  تسا ، فورعم  زین  هرجهلاقیرط » »

أـشنم نیملـسم و  خیرات  أدـبم  شترجه  درک و  چوک  شیرق ، ياهرازآ  هنجکـش و  زا  ناناملـسم  ناج  تاجن  برثی و  هاگیاپ  زا  نتفرگهرهب 
ترجه طخ   » نامه رد  ًاعقاو  ناناملـسم ، اـیآ  اـّما  دروخ . قرو  تیرـشب  خـیرات  تشگ و  نآرق  یحو و  هب  ناـنمؤم  عضو  رد  یمیظع  لّوحت 

هک اج  ره  دوب و  ام  نایم  رد  ادـخ  لوسر  زورما  شاک  تسا ؟ هتفر  ناـشربمایپ  هک  دـنوریم  یهار  ناـمه  زا  اـیآ  دـننکیم ؟ تکرح  يوبن »
ّتنـس و یلو ، میتخابیم ...  ناج  شنامرف  یپ  رد  میداهنیم و  شماگ  ياج  ماگ ، داـهنیم ، مدـق  اـجک  ره  میتفریم و  وا  یپ  رد  تفریم ،

ءاضیب هّجحم  نیا  تسا و  نشور  وا  هار  میوریپ ، ًاعقاو  رگا  تسه ! هک  وا  هریس 
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. تسا روجهم  كورتم و  وا  ّتنس  زا  يوریپ  نایعّدم  نایم  رد  ردق  هچ  ربمایپ ، ّتنس  هریس و  هک  اتفگش  دهاوخیم . هدنور  میقتسم ، طارصو 

! ... تسا هدنوریب  ربمایپ  هار  ردق ، هچ  و 
تاقیم  » زا دش . يرپس  راظتنا  قوش و  نایم  رد  هار ، هدنامیقاب  درک . رادیب  مه  ار  ناگتفخ  تاولـصیادص ، . میدوب هدیـسر  هّکم  ياهیکیدزن  هب 

یکدـنا دـیاش  میتفگ  دوب . هدـنام  حبـصناذا  هب  یتعاس  میدیـسر ، ناوراک  تنوکـس  لحم  هب  یتقو  میدوب . هدـمآ  ادـخ » تاقیم   » هب كاـخ »
. میور مارحلادجسم  هب  لامعا ، يارب  طاشن  اب  هناحبصزا ، سپ  ات  دشاب  دیفم  تحارتسا ،

راصح رد  هبعک 

تسناوتیمن مادکچیه  تازیهجت ، همه  نآ  دنلب و  ياههتسدلگ  میظع ، ياهناتسبش  ابیز ، ياهقاور  تشاد . یّصاخ  هنمیه  ادخ  تیب  هب  دورو 
دوخ يوس  هب  ار  اهلد  سیطانغم ، نوچ  هک  دوب  هبعک  دـهاکب . مارحلادجـسم ، نحـصرد  هداس  یگنـس و  ياهناـخ  ِتمظع  تبیه و  زا  ار  لد 
رارق هدیشک  کلف  هب  رـس  ياهلته  دنلب و  ياهنامتخاس  زا  يراصح  رد  ار  مارحلادجـسم  هبعک و  همانرب ، یب  ای  همانرب  اب  منادیمن  دیـشکیم .

هب یمارتحایب  یعون  هتخادنا و  هَّللا  تیب  ینارون  هعومجم  رب  ار  دوخ  نیگنس  هیاس  يروجدب  هک  رابرد ، ِتفایض » رصق   » صوصخب دناهداد ،
. تسا هبعک 

هتسکش دوش ، هتشاد  ساپ  دیاب  هک  اهتمرح  زا  يرایسب  اجنیا  رد 
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؟ تسا هدش  هتسکش  مک  ادخ ، هناخ  نارئاز  تمرح  رگم  و  دراد ؟ یمارتحا  مک  یجاح »  » دوخ رگم  دوشیم .

رد هک  يونعم  تعفر  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  هک  تسا  تفگـش  دوب . یبیـشارس  هب  ور  میدـمآیم ، مارحلادجـسم  فرط  هب  هچ  ره  يراب ... 
. دورب ضیضح  نییاپ و  هب  ور  بترم  دیاب  تسا ، هتفهن  ادخ  هناخ 

شاهمه فارطا ، دشاب . ریگ  سفن  اسرف و  تقاط  زوسناوت و  نآ  هب  دوعـصو  دـشاب  هتفرگ  رارق  هوک  کی  هّلق  رد  هک  تسین  نانچ  ادـخ  هناخ 
ریزارـس نیـشام ، اب  هچ  هدایپ  هچ  دنیآیم ، ادخ  هناخ  تمـس  هب  هچ  ره  فارطا ، زا  تسا . هتفرگ  رارق  طاقن  نیرتدوگ  رد  هبعک  تسا و  هوک 

هب ور  ات  تفر  نییاپ  هب  ور  دیاب  دوش . ریزارس  هناخ  نیا  يوس  هب  یتحارب  قوش و  اب  اهلد  اهماگ و  ات  تسا  نیرفآ  باتش  لماع ، نیمه  تسا .
. داهن الاب 

. تسا ییالاو  تعفر و  همدقم  یبیشارس ،
. دشاب هتشاد  نآ  رب  فارشا  هدوب و  ادخ  هناخ  هبعک و  زا  رتدنلب  رگید  ياهنامتخاس  دیابن  ادخ ، هناخ  میرح  رد 

هلبق

یتّیزکرم هچ  تسا . نوناک  نیا  هّجوتم  ناهج ، رـسارس  رد  ناملـسم  اهنویلیم  ناج  يور  لد و  هرهچ  هک  میاهتـشاذگ  ياهناخ  رد  مدق  کنیا 
؟» هبعک  » زج مدرم  يارب  ياهناخ  هچ  و  هلبق »  » زا رتهب  تدحو ، يارب 

رتشیب نامیا ، قشع و  ناج و  لد و  سیطانغم  نیا  اب  یمک  راذگب 

www.Ghaemiyeh.comهلبق ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:80
: مینیشنب اشامت  هب  شیاین  دادماب  کی  رد  ار  ریبکت  هبعک و  میوش و  انشآ 

دز رس  رحس ، غیت  نامسآ ، هایس  ناماد  ز 
دش نشور  رجف ، راجفنا  زا  ناهج 

دز رد  رب  هقلح  یتشهب ، دولآرطع  میسن 
دوب ادیپ  حبصیولگ ، رب  بش ، هجنپ  راشف 

دجسم هتسدلگ  زا  هک 
. دز ربکا » هَّللا   » همغن نّذؤم ،

تخیر ممشچ  ود  ماج  زا  باوخ ، بارش 
دز رپ  ادخ ، زا  راشرس  قافآ  نارکیب  رد  ملد 

مدرک ور  هلبق  يوس  هب 
دوب مزاین  زار و  هولج  مزامن 

دوب مزاس  زوس و  ناشن 
مدید ار  هرهچ  نارازه  نارازه و  ییاهنت ، جارعم  نآ  رد 

- ملاع نیا  برغ  قرش و  ز  وس - ره  زا  هک 
. دندرک وجتسج  ار  تهج » »

دبعم دجسم و  رد  اهبارحم ، اههناخ ، نورد  زا  كاپ ، هرهچ  نارازه 
دندرک وضو  ییوجقح  قشع  بآ  هب 

دندرک ور  هلبق »  » يوس هب  وس  ره  زا  و 
. دندرک وگتفگ  دوخ  قلاخ  اب  تهج ،»  » کی رد  نابز  کی  اب  همه 

دوب يدادماب  توکس  *** 
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فرح یب  تکاس و  ياهجوم  نایم 

اهشیاین يابیز  زیگناروش و  گنهآ  دیسریم  مشوگ  هب 
درس توکس  قمع  زا  نم 

. حبصنابز زا  مدینشیم  ار  ناقشاع  نینط 
دوب رّطعم  زیوالد و  نازیخ  رحس  ریبکت  حیبست و  همغن  زا  اضف 

. دوب ربکا » هَّللا   » زا رپ  یتسه ، لد 
مدیدیم زور  نآ  هاگپ ، رد  مهاگن  قرب  زا  نم 

- قامعا رد  هشیر  هدناود  ار - ملاع  ناناملسم 
، خیرات هگنت  ياتسار  ردنا  لسن ، اههد  هک 

، زور ره  اجک  ره  هرامه ،
ماش رصع و  رهظ و  حبصو و 

دنریگیم هلبق  يوس  هب  ار  دوخ  هرهچ  شیاین ، ماگنه  هب 
ندروآ يور  وس »  » نآ هب  يرمع  زا  سپ 

. دنریمیم هلبق  يوس  هب 
دندنباپ مرگلد و  دوخ  زورفا  غورف  نوناک  هب 

دندازآ دنرادیب و  هک 
دنبرغ اب  هن  قرش و  اب  هن 

. دندنویپ نامیپ و  مه  هنامصخ ، هویش  اب  ياههبج  ره  اب  هن 
تسا ماهلا  روش و  ياههیامرس  نیا  هب  ندروآ  يور  هلبق ،»  ... » و *** 

مینادیم مینیبیم و  و 
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: دراد نیتسآ  رد  نهریپ  يوب  هّکم ،»  » ياههچوک چیپ  هک 

- ّتلم نیا  مشچ  يافش  - 
: دراد نیگن  رد  ار  مج  ماج  هّکم ، رهش  تسد  و 

- تّما هنییآ  تمصع  يافص  -
مالسا نهیم  مام  يالاپ  نوخ  بلق  هبعک ،»  » و

نوناک نیا  يوس  يدرونهر  نوخ ، ياهرطق  نوچ  ام  و 
ناتسبات ياهبش  نامسآ ، نیا  نماد  رد  ناشکهک  ِناشک 

نابات ِيریش » هار  ، » دوصقم هبعک  يوس  هب 
نادرگرس تسمرس و  ناشکهک ، رد  ياهّرذ  نوچ  ام  و 

، هبعک هراوید  رد  هریت  گنس  و 
« ناسنا  » اب هَّللا ،»  » ِتعیب ناشن 

! ناج فک ، رب  هداهنب  ادخ ، اب  ینارگتعیب  ام  و 
اهتدحو اهتّبحم و  زمر  يا  هلبق ! يا  الا ...  *** 

اهتّلم حور  داحتا  ِنادواج  ِناشن 
ینوخ زا  هدییور  لد  اهنویلیم  هاگشیامه  ِنوناک  وت 

ییاهلد سیطانغم  وت 
«. هاک  » نوچ ار  هبعک  يابرهک  یکاپ ، كانشتآ و  حور  اب  امو 

! میهاربا دیحوت  ثراو  ناملسم ، يا  قح ، ّتلم  يا  نونک ، *** 
دهاوخیم هزات  ناورهر  تقیقح ،
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شود رب  قح  نینوخ  تیار  هتفرگ  يا  ناملسم ... !

، نیمک رد  قح  نمشد  شورخ و  رد  نافوط  هار و  رد  رطخ 
- شیپ زا  شیب  زوت ، نیک  - 

شیوخ زا  مه  هناگیب ، بناج  زا  مه  هبرض ، مخز  و 
تسا شوپ  هرز  نادند ، ات  وت  دروامه 

؟ يزیخیمن اپ  رب  ارچ 
 ...« تسا شیپ  رد  تخس  يدربن  »

هناخ نیا  دـهن و  مارحلادجـسم  هب  يور  تفای  نامرف  هنیدـم ، هب  ترجه  زا  سپ  ص »  » ادـخ لوسر  هک  تسا  یتّیزکرم  نوناک و  نامه  نیا ،
يوس هب  تدابع  رطاخ  هب  ار  هناگیب  نابز  مخز  دنشاب و  لقتسم  مه  هلبق  رد  یتح  نیملسم  ات  دیدرگ ، دنـسپلوسر  دنـسپادخ و  هلبق  سّدقم ،

دّدـعتم و ياههعـسوت  اـب  ناـمز و  رورم  هب  هتبلا  تسا . هتفرگ  رارق  هعـسوت  حرط  لومـشم  زین  مارحلادجـسم  « (1) . » دنونـشن سدقملا » تیب  »
رثا و چـیه  هقطنم ، نیا  رد  کنیا  دوریم . مه  داـی  زا  هجیتن  رد  دوریم و  نیب  زا  یمیدـق  تاـّلحم  نهک و  راـثآ  دـیدج ، يزاـس  ناـمتخاس 

هناـخ تسیزیم و  نآ  رد  هجیدـخ  ترـضح  اـب  هَّللا  لوسر  هک  ياهناـخ  زین  دوب و  ص »  » ادـخ لوسر  غیلبت  ّلـحم  هک  مقرا  هناـخ  زا  یناـشن 
یناشن ینامز  مادک  ره  هک  لوضفلافلح و ...  هاگیاپ  ءادهشلادیس و  هزمح  هاگداز  و  ع »  » یلع یگدنز  ّلحم  بلاطوبا و 

هیآ 144. هرقب ، مارحلا ...  دجسملا  رطش  کهجو  ِّلَوَف  اهاضرت  ًۀلبق  کّنیلُونَلَف  ءامسلا  یف  کهجو  ّبلقت  يرن  دق  - - 1
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. دوشیمن هدید  تسا ، هتشاد  يرثا  و 

ار دوخ  دجسم ، نحصرد  ینیگن  نوچ  هک  سّدقم  هبعک  نامه  ای  نآ ، دیدج  ياهـشخب  گرزب و  ياهقاور  تسا ؟ میظع  ادخ  هناخ  زیچ  هچ 
؟ دهدیم ناشن 

یگداس رد  تمظع  هبعک ،

هب شرتسگ ، زا  سپ  دجسم  ّلک  تحاسم  دراد . یتافاضا  نآ  یبرغ  تمسق  رد  تسا . هدش  گرزب  رایـسب  دیدج ، هعـسوت  رد  مارحلادجـسم 
رون تسا . عبرم  رتم  مه 59000  دجسم  رود  نادیم  تحاسم  دهدیم . ياج  شدوخ  رد  ار  رئاز  رازه  هک 330  دسریم  عبرم  رتم  رازه   361

ياهویدوتسا هب  زّهجم  دجسم ، دراد . رارق  شرتسگ  ّلحم  يوس  ود  رد  هک  دریگیم  ماجنا  هاگورین  ود  طّسوت  هعومجم ، نیا  هب  يوق  یناسر 
یقرب هّلپ  هار  هّلپهار و 7  رتم و 11  عافترا 89  هب  هرانم  لماش 9  تسا ، هیوهت  زّهجم  ياههاگتسد  هتفرـشیپ و  ياهنیبرود  ییویزیولت ، ویدار 

تسا و هقبط  هس  دریگیم ، رارق  زامن  تاقوا  رد  يرادربهرهب  دروم  هدش و  شرفگنـس  هک  مارحلادجـسم  ماب  تشپ  ندرک  باسح  اب  تسا و 
هقبط راهچ  دوشیم ، زاب  مدرم  يور  هب  هعمج  ياهزور  رد  بلغا  هک  میروآ  رظن  رد  مه  ار  هبعک  فارطا  دـیدج  ياهقاور  ياـهنیمزریز  رگا 

ار یگنـس  هداس  هناخ  نیا  هبعک ، ِتمظع  اهنیا ، زا  کیچیه  یلو  تسا ، هدـش  هدایپ  ارجا و  یمیظع  حرط  هدـش و  يرایـسب  راک  ًاـعقاو  تسا .
رد هبعک  هوکش  تمظع و  تسا . هعومجم  نیا  نایم  رد  هک  درادن 
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رد ع »  » یلع دالیم  لیعامسا و  میهاربا و  یئاّنب  لیئربج و  يرامعم  ادخ و  نامرف  دوسألارجح و  هب  شتسادق  زار  و  تسا ، نآ  یگداس  نامه 

رمرم ياهگنـس  رد  هن  تسا ، ّتیونعم  رد  شتمظع  تسا ، لیعامـسا » رجِح   » رد يرایـسب  ءاـیلوا  لیعامـسا و  رجاـه و  نفدـم  هبعک و  نورد 
. تسا هتفر  راک  هب  يوبن  مرح  اجنیا و  هتفای  هعسوت  ياهشخب  رد  هک  یجراخ 

ایرد هرطق و 

يزیامت صّخـشت و  چیه  نودب  دش و  لیـس  نیا  زا  ياهرطق  دـیاب  تساهـشالت . رد  هَّللا  ّتیروحم  دـیحوت و  زمر  ادـخ ، هناخ  درگ  رب  فاوط 
نادنمـشناد و ماوع و  داوساب و  ناوج و  ریپ و  درم و  نز و  نآ . هب  ندرک  متخ  دوسـألارجح و  زا  زاـغآ  دـیخرچ ، هَّللا  تیب  درگ  راـب ، تفه 

هیرگ زا  هک  اههناش  هچ  دـنخرچیم . یناسنا ، زیخ  جوم  ِبادرگ  نیا  میظع  شخرچ  رد  هدـش  مضه  مهاب و  همه  يداع ، دارفا  اهتّیـصخش و 
دـهاوخیم و روحم  تکرح ، هک  دـهدیم  ناـشن  فاوـط ، دوـشیمن . دـنلب  هبعک  يادـخ  هاگـشیپ  رد  عّرـضت  هب  هک  اهتـسد  هچ  دزرلیمن و 

عمج رد  دیاب  ار  ندش  دوخیب  دوخ  زا  نیا  تسین . یندش  فیصوت  فاوط ، حور  مینکیم . تعیب  نآ  اب  هک  تسادخ  تسد  مه  دوسألارجح 
. درک ّسح »  » دوب و نافئاط 

. درک كاپ  داهن و  هیاپ  ادخ  نامرف  هب  ار  هناخ  نیا  هکنآ  میهاربا ، ماقم  تشپ  فاوط ، زامن  تعکر  ود 
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ار هوک  ود  نیا  هلصاف  راب  تفه  شلیعامسا ، يارب  بآ  یپ  رد  ردام ، نآ  هک  ادخ  حیبذ  رجاه و  زا  يدرکدای  هورم ، افصنایم و  یعس  سپس ،

. دیشوج لیعامسا  ياپ  ریز  زا  همشچ  ادخ  زاجعا  هب  نایاپ  رد  تشگرب و  تفر و 
تسپ الاب و  زا  تبآ  دشوجب  ات  تسد  هب  روآ  یگنشت  وج ، مک  بآ 

يونعم نایرج  کی  تسا و  دـمآ  تفر و  رد  نآ  رد  تمـس ، ود  رد  اهناسنا  زا  یلیـس  هک  دـنامیم  ياهناخدور  هب  هورم ، افـصنایم و  هلـصاف 
، راب تفه  یگدنز . شالت  نتـشاد  زاغآ  فده و  زا  يزمر  يدصقم ، دراد و  يأدـبم  هک  یتکرح  تسا . هتـشابنا  ار  دـصقم  أدـبم و  هلـصاف 
رد دوشیم ، زاغآ  افـص )  ) الاو أدـبم  کی  زا  هک  یـشالت  یعـس و  تسا ، یعـس  رد  هتـسویپ  هک  دـشاب  یگدـنز  لاس  داتفه  زا  يزمر  دـیاش 

یلبمس یعس ، تسا . رمثیب  صقان و  دوشن ، یهتنم  يدنلب  هب  یعـس  رگا  و  هورم . تسالاب ، هب  ور  مه  دصقم  فده و  دوریم ، شیپ  يرتسب 
. تسا هدیجنگ  طوش  تفه  رد  هک  تسا  لاس  داتفه  زا  ياهصالخ  و 

هلاـس و 10 دـنزرف 8  ود  اب  هک  يردـپ  ای  دراد ، شوغآ  رد  مارحا  هماج  رد  ار  شلاـسدرخ  لـفط  هک  ینیبیم  ار  يرداـم  یهاـگ  یعـس ، رد 
نیسح و ماما  رجاه و  لیعامسا و  میهاربا و  دای  دنیامیپیم . مدرم  شورخرپ  جوم  نایم  رد  ار  هلصاف  نیا  مارحا ، اب  دوخ و  رانک  رد  شاهلاس 

. یتفایم البرک  هاگنابرق و  رغصا و  یلع 
هکنپ فقس و  رمرم و  ياهگنس  اب  هدناب  ود  هقبط و  ود  ینلاس  کنیا  دوب ، غاد  یناتسهوک  کشخ و  یتشد  هلصاف ، نیا  زور ، نآ  رگا 
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. تسا رلوک  و 

نیا ندومیپ  راب  تفه  تسوت . رایتخا  رد  یعـس  ریـسم  رد  یتح  کنخ  بآ  یهاوخب ، هظحل  ره  رد  اجنیا  دوب ، مکاح  شطع  البرک ، رد  رگا 
هب مه  یعـس  تسین و  فاطم  زا  رتمک  مه  یعـسم  دوخ  درک . لیعامـسا  رجاه و  هرطاخ  ءایحا  رد  ناوتیم  هک  تسا  يراک  نیرتمک  ریـسم ،

دای و مان و  زا  يرتسب  رد  یگدنز  تکرح  هناشن  هک  یناوخیم ، اعدو  يراد  بل  رب  ادـخ  مان  يوریم  هک  مه  هار  تسا . فاوط  ِقمع  نامه 
. تسادخ هب  هّجوت 

تسود يافصرد  دور  هناقشاع  هک  سک  ره  لد  بایماک  دوش  دارم ، هورم  رد 
. تسا کسانم  زا  ياهلحرم  يادا  ندمآرد ، مارحا  زا  ریصقت ، اب 

مه رتراوـشد و  مه  تسا و  رتـشیب  شلاـمعا  مه  هک  میوـش ، هداـمآ  عـّتمت » ّجـح   » اـنم و تاـفرع و  يوـس  هب  مارحا  يارب  هک  تـسا  ینیرمت 
. رترادینعم

ۀبتکم فاقوألاو ، ّجحلا  ةرازو   » ِيولبات شاهتسب ، ِبرد  يور  هک  تسا  گنر  دیفس  ینامتخاس  اهسوبوتا ، هاگتسیا  رد  مارحلادجـسم ، نوریب 
دیاب ماهتـسخ . نآلا  دراد . رارق  ياهناخباتک  ّلـحم ، نآ  رد  هک  تسا  هکم  رد  ص »  » ادـخ لوسر  هاـگداز  دروخیم . مشچ  هب  همّرکملا » هّکم 

كّربت و ترایز و  ّلحم  يزور  هناخ ، نیا  درک . دای  هَّللادبع  شردپ  هنمآ و  شردام  زا  ص ،»  » دّمحم هناخ  رد  دمآ و  شغارس  رگید  يزور 
نآ ياج  رد  دندرک و  بارخ  هک  تفرگیم  رارق  جاّجح  رادید 
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یّطخ ياههخـسن  هب  یقاـتا  زین  نـآلا  دـشیم . سیردـت  نآ  زا  یتمـسق  رد  تشگ و  باـتک  نزخم  نآ  زا  یـشخب  هک  دـنتخاس  ياهناـخباتک 

. تسا هتفای  صاصتخا 
هک تسا  هناـخ  نیا  رد  ياهبذاـج  هچ  ناـمیا . کـی  لد و  کـی  همه  یلو  نوگهنوگ ، ياـههرهچ  تسا ، ّتیعمج  زا  ّوـلمم  نوریب ، هطّوـحم 

؟ تسا هتفهن  تیب  نیا  رد  يّرس  هچ  دشکیم و  دوخ  يوس  هب  ار  لد  همهنیا 
مـشیربا مرک  ِناسب  دـنتیم و  دوخ  رود  هب  ًالومعم  ناسنا  هک  ییاهرات  زا  نوریب  يایند  تسا ! يرگید  يایند  تسین ، يرگید  نیمزرـس  اجنیا 

. دنکیم ینادنز  نآ  رد  ار  دوخ 
ناگمه اجنیا  رد  اهـضیعبت . اهریقحت ، اهیرگمتـس ، توهـش ، دـنب  زا  يدازآ  دـنکیم ، يدازآ  ساسحا  ناسنا  زور ، دـنچ  نیا  رد  اجنیا و  رد 

هب زآ  ِنادند  اهنت  هن  اجنیا  رد  ناسنا  دـننک . سمل  ار  تلادـع  ات  دـناهتخیر  رود  تسا ، زان  رخافت و  هیام  هک  ار  هچنآ  نارگناوت  دـنتخاونکی ،
. تسا مرح »  » اجنیا دزیریمن . مهرد  ار  ياهدنرپ  چیه  ِنایشآ  دسریمن و  مه  يروم  هب  شرازآ  یتح  دنکیمن ، زیت  نارگید  قوقح 

. تساجنیا هّکم ، هَّللا ، لوسر  هاگداز 
. تساجنیا ارح »  » راغ نآرق و  یحو و  لوزن  هاگیاج 

. تساجنیا بلاطیبا  بعش  شرادافو ، نارای  یمارگ و  لوسر  هاگدیعبت 
دنکیم هدنز  لد  رد  ار  دیحوت  ياهدایرف  تارطاخ  تسا و  ربمایپ  نارای  كاندرد  ياههجنکش  روآدای  هک  نازوس  غاد و  ياههزیرگنس  و 
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. تسا كرش  رهاظم  همه  اب  هزرابم  دیحوت ، همزال  هک  دباییم  رد  دوشیم و  هدنز  ادخ  هناخ  رئاز  رد  هسامح  روش و  هاگان  و 

. سیلبا رجاه و  میهاربا ، یلصا : ياهتّیصخش  تسا و  تکرح » ، » شیامن نابز  تسا و  يونعم  یشیامن  جح ،
انم رعشم ، تافرع ، یعس ، مارحلادجسم ، مرح ، اههنحصو :

ینابرق تب ، عولط ، بورغ ، بش ، زور ، هورم ، افص ، ، مزمز هبعک ، اهلبمس : و 
ریصقت قلح و  مارحا ، شیارآ : هماج و  و 

هدمآ جح  هب  رئاز  نت  کی  طقف  نارگشیامن : و 
! میلوغشم شقن  يارجا  هب  نآ  زا  ياهشوگ  رد  ام  زا  کی  ره  تسا و  جح  نیا  رد  یمیظع  تفگش و  يویرانس  هچ 

يراسکاخ سرد 

رد مارحا ، هماـج  ندیـشوپ  زاـغآ  ناـمه  زا  سرد ، نیا  تسا . هضیرف  رفـس و  نیا  مـیظع  ياهـسرد  زا  ییادز ، ربـک  يراـسکاخ و  ینتورف و 
 .... رـس و يوم  قلح  تارمج و  یمر  رعـشم و  انم و  تافرع و  رد  روضح  هلوره و  یعـس و  فاوط و  ات  دوشیم ، هدناوخ  ناج  لد و  شوگ 

« يروحم دوخ   » رگا دـنوشیم . مه  لثم  همه  دریگیم و  ناسنا  زا  ار  نآ  مارحا ، هماج  ود  اجنیا  تسا ، صّخـشت  ناشن  يداع  ياهـسابل  رگا 
ندرکن حرطم  ندـیدن و  ار  دوخ  نتـسویپ و  ایرد  هب  راوهرطق  نتخاس و  یناف  عمج »  » رد ار  دوخ  اجنیا  تسا ، ینیبگرزبدوخ  ّربکت و  هناشن 

راک رد 
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اـهرورغ و زا  دوـخ  ندـناکت  هلوره ،»  » تـسا و هار  نـیا  رد  رگید  یماـگ  هورم  افـصنیب و  یعـس  نتـسیز . یکاـخ  ندوـب و  یکاـخ  تـسا و 

. تساهربک
« ییوجادخ  » و یـشومارف » دوخ   » نیا رد  ددنویپیم ، سونایقا  نیا  هب  ياهرطق  نوچ  دـنکیم و  مگ »  » قیالخ يایرد  رد  ار  دوخ  ناسنا  یتقو 
هک تسانب  دنکیم . میسرت  ار  تایح  موهفم  ِقمع  هّرمزور ، یگدنز  رشق  هتـسوپ و  زا  ندمآرد  دباییم . ار  شیوخ  یگدنب  ّتیوه  هک  تسا 

شناطیـش تسا و  سفن »  » نامه وا ، تب  اّما  دـنک . راسگنـس  مجر و  ار  ناطیـش  دـنک و  ینکـش  تب  اجنیا  رد  لیلخ ، میهاربا  وچمه  یجاـح 
«. دوخ  » نامه

رب غیت  دهنب و  اپ  ریز  انم ، هاگنابرق  رد  ار  دوخ »  » دنک و حبذ  نامیا » حبذم   » رد ار  تاّیناسفن  دشاب  هتـسناوت  هک  تسا  مامت  یجاح  ّجـح  یتقو 
 ... دراذگب هراّما » سفن   » قلح

نآ یحور  ملاع  رد  دناهدرب و  یپ  تفگش ، رفـس  نیا  ياهـسرد  جح و  فراعم  قمع  هب  ادخ ، هناخ  نارئاز  هوبنا  نیا  زا  دادعت  هچ  یتسار ... 
زا ربخیب  ای  نازیرگ  دنتـسه ، ینایارگ  لکـش  دـنراد و  ذوفنیب  قمعیب و  ياههاگن  یحطـس و  يدروخرب  دادـعت ، هچ  و  دـنربیم ؟ رـس  هب 

... ؟ اوتحم
! َجیجَحلا ّلقاَو  َجیجّضلا  رثکا  ام 

مرح نادیهش 

هک متفایم  لاس 1366  نینوخ  جح  مولظم  نادیهش  دای  نوجح ، لپ  کیدزن  بلاطوبا  ناتـسربق  رانک  زا  روبع  ماگنه  هک  تسین  يراب  نیلوا 
تداهش هب  يدوعس  ياهورین  موجه  اب  هطّوحم ، نیا  رد 
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. دندیسر

دش رارکت  خیرات ، هرابرگد  دش  راد  رب  زاب  ناقشاع  رس 
دیدج ییالبرک  دش  رادیدپ  دیهش  اهدصنینوخ  کیّبل  ز 

دنتخود ناشهنیس  رب  مخز  لگ  دنتخورفا  شتآ  نایدورمن  وچ 
درسف بل  رب  هک  ییاهکیّبل  هچ  دُرم  هنیس  رد  هک  ییاهدیما  هچ 

دوریمن مدای  زا  دـش ، رداصتّیمولظم  هب  هتخیمآ  یتبالـصاب  هّکم ، نینوخ  هعمج  يادرف  رد  هک  هّرـس » سّدـق   » لحار ماما  مایپ  زگره  و  « (1)»
: هک

بان مالـسا  تسایـس  ناگنـشت  يارب  یتیادـه  مزمز  تسا ، هدـش  يراج  زاـجح  نیمزرـس  رب  اـم  ّتلم  گرزب  سوناـیقا  لد  زا  هک  ینوخ  »... 
باسح هب  ار  اهتیانج  نیا  همه  ام  و  دنوشیم . كاله  قرغ و  نآ  رد  ناراکمتس  و  باریس ، نآ  زا  هدنیآ  ياهلسن  اهتّلم و  هک  تسا  هدیدرگ 
نیطایش اهدورمن و  زا  ار  میهاربا  نادنزرف  ماقتنا  دیـسر و  میهاوخ  نانآ  باسح  هب  بسانم ، عقوم  رد  ادخ و  يرای  هب  میاهتـشاذگ و  اکیرمآ 
تئارب ياهب  دندش ، تسود  ناتسآ  هب  هیده  دیحوت ، خلسم  قشع و  يانم  رد  هک  ینابرق ، دصراهچ  نآ  « (2)  ...« » تفرگ میهاوخ  اهنوراق  و 

يزاینیب ِبارحم  رد  دنهد و  رس  تئارب  دنلب  هنذأم  زا  ار  اکیرمآ » رب  گرم   » راعش ات  دوب ، رـصع  نیا  مّسجم  ياهکرـش  گرزب و  ِناطیـش  زا 
. دندنب لالقتسا  ِتماق  برغ ، قرش و  زا 

هب نافرع  ِتافرع  رد  دندرک و  ترایز  لسغ  صولخ ، مزمز  رد  نانآ 

ص 163. ج 2 ، بالقنا ، تیاور  هدنسیون  زا  مرح ،» نادیهش  هعطق « زا  - 1
ص 135. ج 20 ، رون ، هفیحص  - - 2
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رمک رصع ، ياهلهجوبا  ور  نیا  زا  تفـشآیم . ار  نالایخ  شوخ  ِباوخ  دنازرلیم و  ار  اهتوغاط  لد  ناشریبکت ، نینط  دندیـسر و  تفرعم 

دنتـشغآ و نوخ  هب  ار  لابکبـس  لدنـشور و  شوپدیفـس و  نارتوـبک  نآ  دـنداهن و  ناـشکاپ  ِرجنح  رب  نیک  رجنخ  دنتـسب و  ناـشماعلتق  هب 
. تسا هداتسیا  تداهش  هب  نانچمه  نوجح ، لپ  و ...  دنکیم . ّمنرت  ار  نانآ  تداهش  ثیدح  همزمز  مزمز ، همشچ  دنتسکش . ار  ناشیاهلاب 

، ربمایپ ردام  هنمآ  هجیدخ ، بلاطوبا ، ربق  دناهتخاس ، عونمم  ار  لخاد  هب  دّدرت  هدیشک و  نآ  درگادرگ  رب  يراوید  هک  بلاطوبا ، ناتسربق  رد 
فِرشُم هک  لپ  يور  زا  هتسد  هتـسد  یناریا ، نارئاز  دننوفدم . املع  تاداس و  هّمئا و  نادنزرف  زا  يرایـسب  مشاه و  بلطملادبع ، فانم ، دبع 
تمحر دورد و  مالـس و  یّلعملاةربـقم »  » رد نوفدـم  ناـگرزب  نآ  كاـپ  حور  هب  دـنناوخیم و  هماـنترایز  تسا ، ناتـسربق  نیا  هطّوـحم  هـب 

. دنزیریم کشا  مالسا  ردصناناملسم  ادخ و  لوسر  هاکناج  ياهجنر  ناشتّیمولظم و  تبرغ و  دای  هب  دنتسرفیم و 

مرح ياهبش 

هناـخ ياهبـش  هژیوب  دـشکیم . هبعک  تمـس  هب  ار  ناـسنا  هتخانـشان ، یـسیطانغمو  یبیغ  ییورین  تسین . فصولـباق  مارحلادجـسم ، هبذاـج 
زا رتهزات  یهاگن  ره  دوشیمن و  ریـس  هتـسخ و  زگره  هک  یهاگن  تسا ، تدابع  هبعک ، هب  هاگن  نتـسشن و  دراد و  يرتهنافراع  يافـص  ، ادخ

. تسا یلبق  هاگن 
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ناریا زا  هک  نآرق  ناـیراق  ناـظفاح و  ـالط  نادواـن  يور  هب  ور  مارحلادجـسم ، مّود  هقبط  اهبـش  تسا . یندـید  ناـیناریا  نآرق  تئارق  هسلج 

مه نآ  یحو ، طبهم  رد  نآرق  يادن  تسا . يراج  هک  تسا  لاس  نیدنچ  همانرب  نیا  دنزادرپیم . یناوخمه  حیشاوت و  توالت ، هب  دناهدمآ ،
دنچ ره  دـنکیم . بذـج  مه  ار  اهیناریا  ریغ  دوشیم ، باـطخ  سوجم  نمـشد ، تاـغیلبت  رد  هک  یناریا  ناریا ، زا  نآرق  ِناـظفاح  يوس  زا 

تـسین یندرک  رواب  اهیلیخ  يارب  دوشیم . حالـس  علخ  یکدـنا  یناوخنآرق ، لباقم  رد  یلو  دوش ، عنام  ار  یعّمجت  ره  ات  دـشوکیم  هطرش 
يروهمج و  هر »  » لحار ماما  صولخ  تمدـخ و  تکرب  هب  هک  رکـش  ار  ادـخ  دـشاب ! نایناریا  هب  ّقلعتم  نیـشنلد ، تئارق  ابیز و  نحل  نیا  هک 
دنروآیم هبتر  هراومه  یناهج  تاقباسم  رد  یناریا  نایراق  تسا و  هتفرگارف  ار  ام  نهیم  رسارس  نآرق  ینارون  سدقم و  جوم  نیا  یمالـسا ،

. دنوشیم ناریا  هعیش و  يوربآ  ببس  و 
هقلح نآ  همه  هک  مه  هسلج  نایاپ  رد  دز . هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  دیزرل و  شیاههناش  رّرکم  دوب و  هتـسشن  مرانک  يرـصم  ناوج  کی 

، هبعک راـنک  رد  یناریا  ناوج  ءاّرق  ِیناوخنآرق  تسیرگیم . ناـنچمه  نآرقلاـب )...  اـنبولق  رّون  ّمهّللا   ) دـندناوخ اـعد  هبعک  هب  ور  ّتیعمج ،
! قاثیم رد  قاثیم  تسا و  همشچ  رد  همشچ  دنراد . ینامسآ  باتک  نیا  اب  ام  تّما  هک  تسا  یهلا  نامیپ  مایپ و  هب  يرادافو  رب  دیکأت 

شیپ هسلج  نایاپ  زا  سپ  دهدیم . شوگ  هدوشگ و  مه  ینآرق  هتسشن ، ناریا  نایراق  عمج  رد  ناوج  نامه  هک  مدید  زاب  بش ، ادرف 
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تاوزج اهباتک و  هب  ار  راید  نآ  ناناوج  یخرب  دوخ و  زاین  تسا و  هسنارف  نکاس  تفگیم  مدرک . رّکـشت  ام  عمج  رد  شروضح  زا  متفر و 

ِناوت هک  تسام  زا  تسا ، یـصقن  رگا  تسا و  ناوارف  اههنیمز  هنوگنیا  زا  دـنک . هبتاکم  ناریا  اب  هک  دـش  هداد  یـسردآ  درک . نایب  یمالـسا 
. میبقع ًاعقاو  تاغیلبت ، رد  میرادن . ار  یگتفیش  هنیمز و  همه  نیا  زا  هنیهب  يریگهرهب 

هناـسمتلم دـهدیم و  وا  هب  دیفـس  هچراـپ  ياهعطق  دـیآیم و  یناریا  زاـبناج  يراـق  غارـس  یبرع  ناوج  یناریا  ناـیراق  ِتئارق  زا  سپ  یتـقو 
ار هنحـص  ، هتکن نیا  زا  لاحـشوخ  یلیخ  و  دوش ، كّربت  ات  نک  توف  نآ  رد  ناوخب و  دـمح  هروس  هچراپ ، نیا  رد  هک  دـنکیم  تساوخرد 
اـههّجوت و نیا  ِروخرد  میناوتب  شاـک  دـهدیم . ناـشن  نارگید  ياـهلد  رد  ار  ناـیناریا  ياـهتوالت  ذوفن  ریثأـت و  نازیم  نیا ، دـنکیم ، كرت 

. میشاب راذگریثأت  اهندش ، بوذجم 
نایاپیب و جوم  نیا  مدرک ، هاگن  دنلوغشم ، فاوط  هب  هک  یمدرم  جوم  هبعک و  هب  یتّدم  مدمآ . هبعک  هب  ور  هدرن  رانک  مّود ، هقبط  نامه  رد 

هبعک يوس  هب  ارم  زومرم  ییورین  تسا . هتخاس  زور  زا  رتنـشور  ار  مرح  بش  همین  دباتیم ، یناسنا  يایرد  نیا  رب  الاب  زا  هک  يرون  مارآیب ؛
. موش ّلح  نآ  رد  مدنویپب و  ایرد  نیا  هب  متساوخیم  دیشکیم .

هک یناوـج  اـب  هّیروـس  زا  هدروخلاـس  رهوـش  نز و  کـی  ناـیم  ار  یعازن  تسا ، یعـس  زاـغآ  هک  افـصِکیدزن  مدـمآ . نییاـپ  هـب  اـههّلپهار  زا 
نآ زا  یکی  زا  دوب . فاوـط  نیا  خرن  رـس  رب  فرح  مدـید . دـهد  تکرح  هورم  افـصریسم و  رد  رادخرچ ، یلدنـصیور  ار  اـهنآ  تسیاـبیم 

نارسپ
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ار ناور  تخت  يور  فاوط  ِخرن  دـنهدن . لاـیر  زا 35  شیب  دـنهاوخیم  اهنیا  یلو  لایر ، هاـجنپ  تفگ : تسا ؟ دـنچ  شتمیق  رگم  مدیـسرپ 
مه اجنیا  مدید  نیگنس ! قاچ و  ای  دشاب ، رغال  کچوک و  هزادنا  هچ  ات  صخـش  هکنیا  هب  هتـسب  لایر ، ات 200  لایر  زا 80  تفگ : مدیسرپ ،

! تسا عفن  هب  یلابکبس 
رد دوب ، یعـس  لوغـشم  مارحا  سابل  اب  دوب ، ناـمهم  هک  اـهروشک  ياـسؤر  زا  یکی  میآ . دجـسم  نحـصهب  هک  مدرک  روبع  یعـس  ّلـحم  زا 
اب یهلا  نما  هناـخ  نیا  رد  دـندرکیم و  یهارمه  ار  شناـهارمه  وا و  نازیرقرع ، ناباتـش و  هک  يدوعـس  زمرقهـالک  نیظفاـحم  زا  ياهـقلح 

! هناّحلسم دراگ و  ياهسابل  اب  دندوب ، بظاوم  شیپ ، سپ و  زا  دندادیم و  تکرح  ار  وا  یتّینما  ظافح 

راگرپ هطقن و 

هب مهد ، ماجنا  بحتـسم  ِفاوط  رود ، تفه  متفگ  متخاس و  کیدزن  ناگدـننک  فاوط  هقلح  ار  دوخ  مارآ ، مارآ  متـشذگ و  مدرم  هوبنا  زا 
. منک فاوط  نانآ  يوس  زا  دندوب  هتساوخ  ای  دندوب و  هدرک  اعد  سامتلا  تمیزع ، ماگنه  هک  نانآ  ّتین 

شلاح هب  اشوخ  یتحار ! نیمه  هب  داد ، ناج  اجنامه  دنداهن و  لیعامسا  رجح  يوکس  يور  ار  وا  دش ، بارخ  شلاح  فاوط ، لاح  رد  ینز 
. تفاتش ادخ  رادید  هب  فاطم ، رد  فاوط و  رد  هک 

ترپ ار  ساوح  یهاگ  شیک » شیک ،  » ای بشَخ » بشَخ ،  » يادص
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هار ناگدننک  فاوط  هوبنا  رد  دوخ  يارب  اهرادشه  نیا  اب  دـندادیم ، تکرح  ناور  تخت  اب  ار  فیعـض  ای  رامیب  نایجاح  هک  اهنآ  درکیم ،

. دندرکیم زاب 
یبلق تسیا  راچد  یناریا  ریغ  رئاز  کی  داتفا . ياهشوگ  رد  یماحدزا  هب  ممـشچ  تسا . هتکن  هثداح و  مدـق  هب  مدـق  دـشاب ، قیقد  ناسنا  رگا 

هب لد  یناریا  ناردارب  زا  یکی  هداتـسیا . اشامت  هب  زین  مرح  نارومأم  زا  ياهّدع  دندوب و  هتـشاذگ  يرانک  فاوط ، هقلح  زا  نوریب  دوب و  هدش 
وا یهلا  نذا  هب  تخادـنا و  نایرج  هب  هرابود  ار  وا  هداتفا  راک  زا  بلق  یعونـصم ، سّفنت  اب  تفریذـپ و  ناج  هب  ار  تارطاخم  همه  دز و  ایرد 

دندید ار  هنحصنیا  مّسبت ، کشا و  هیرگ و  قوش و  نایم  رد  نارضاح ، مه  دوب و  شرهوش  گرم  دهاش  هک  وا  رسمه  مه  دش . هدنز  هرابود 
. دندرک شیاعد  دنتفگ و  کیربت  تریغ ، تماهش و  اب  یناریا  نیا  هب  و 

ات لکش »  » زا مات ،» روضح   » ات هتفرگ  ضحم » تلفغ   » زا دنراد ، یفلتخم  تالاح  مدرم  یعسم ، رد  مه  فاطم و  رد  مه  فاوط ، غارـس  مورب 
دـنوشن و مگ  هک  دـناهدیبسچ  رگیدـکی  مارحا  ای  رداچ  زا  مکحم  یـضعب  دوشیم . تفای  نارئاز  نیا  رد  یحور  تلاح  هنوگ  همه  اوتحم ،» »

مه هب  ار  ناشیحور  تلاح  نارگید و  فاوط  دـنهدیم و  لُه  دـنرازآیم ، ار  نارگید  راک ، نیا  اـب  دـنچ  ره  دـتفین ، هلـصاف  ناـشعمج  نیب 
. دننزیم

، راقو هنینأمط و  اب  هناقـشاع و  هنافراع و  تسا . يراج  نانچمه  ناشیاهکـشا  و  دوشیمن ، عطق  ناشدرو  رکذو و  اعد  هظحل  کی  مهیـضعب 
یعمج تروصب  دننکیم ، نآرق  توالت  دنناوخیم ، اعد  دننکیم ، فاوط 
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رای هناخ  رود  ناشمـسج  هارمه  مه  ناـشحور  دـهدیم ، رارق  ریثأـت  تحت  مه  ار  نارگید  ناـشیعمج  هتـسد  ياـههمزمز  دـنراد ، یناوخمه 

زج يزیچ  ار  ناشبلق  تسین و  بوبحم  هرهچ  هب  زج  ناشلد  مشچ  دـننکیم ، فاوط  قح ، هناخ  راوج  رد  ناگتـشرف  لاب  رد  لاـب  دـخرچیم ،
عمج رد  هک  تسا  یفاصوا  تالاح و  تسین . ییاسرفملق  یبدا و  فیـصوت  اهنیا  ادیـش . دناعّرـضتم و  دـنکیمن . لوغـشم  دوخ  هب  ادـخ  دای 

. دید ناوتیم  هبعک  ِدرگ  رب  ناخرچ  يایرد  نیمه 
دای هب  دـنراد ، همزمز  ادـخ  اـب  دـنناوخیم و  نآرق  زاـمن و  تصرف ، زا  هدافتـسا  اـب  ياهّدـع  دراد . ار  تلاـح  نیمه  زین  مارحلادجـسم  نحص 

تدابع مه  ادخ  هناخ  هب  هاگن  هک  دننکیم  هاگن  هبعک  هب  هکنآ  مک  تسد  دنروآیم ، نابز  رب  لد و  رد  ار  ناشیاهتجاح  دـنیاعد ، نیـسمتلم 
. تسا

 ... اذـغ و رازاب و  دـیرخ و  هرمزور و  ياهفرح  هرطاخ و  لـقن  ینارذـگتقو و  هدـعگ و  پگ و  هب  مهاـب  دناهتـسشن و  مه  رود  مه  ياهّدـع 
. دنلوغشم

. دریگیم همشچرس  هّجوت  روعش و  تفرعم و  نازیم  نامه  زا  زین ، هویش  ود  تلاح و  ود  نیا 
رد هچ  مهاب ، همه  دنطولخم و  همه  اجنیا  یلو  تسادـج . نایاقآ  زا  اهمناخ  ترایز  زامن و  هب  صتخم  ياهتمـسق  اهقاور و  یبنلادجـسم ، رد 

نحـصرد هژیوب  دـنراد ، رارق  فصکی  رد  مه و  رانک  رد  درم  نز و  یهاگ  فوفـصلیکشت . تعامج و  زاـمن  رد  هچ  یعـس ، فاوط و  لاـح 
. دننیشنیم مه  زا  ادج  هتسد  هتسد  دراد و  دوجو  میرح  یکدنا  زاب  اهقاور  رد  ّالاو  دجسم ،

راگرپ www.Ghaemiyeh.comهطقن و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:98

مرح قوش 

مغریلع یناریا ، نیرئاز  تسا . سوسحم  اًـلماک  ـالط  نادواـن  يور  هب  ور  تمـسق  رد  صوصخب  مارحلادجـسم ، رد  ناـیناریا  روضح  اـهبش 
، لبق هام  دنچ  زا  ترایز  جح و  نامزاس  دنشاب . هتشاد  تکرـش  مرح  ياهتعامج  زامن  رد  دنـشوکیم  دمآ ، تفر و  تالکـشم  هار و  يرود 

یـضعب دـنیآیم . ادـخ  هناخ  ات  دوخ  ّلحم  زا  هدایپ  هک  ینارئاز  تسا . رود  ًافاصنا  اهناوراک  اـهلته و  زا  یخرب  تسا . هدرک  هراـجا  ار  اـهلته 
ناشیارب دـنهدب ، يدوعـس  لایر  جـنپ  ای  ود  تبون  ره  يارب  دـنهاوخب  رگا  و  هّیزیزع . رخاوا  لثم  دـننکیم ، يورهدایپ  تعاـس  کـی  زا  شیب 

ره اجنآ  رد  هک  دنبای  تسد  مارحلادجسم  رد  زامن  قیفوت  هب  دنهاوخیم  نوچ  دنرخیم ، ناج  هب  ار  ینارگ  نیا  یخرب  دوشیم . مامت  نارگ 
ياههقالع رب  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  جح  اًلـصا  درک . جرخ  دیاب  ادخ  هار  رد  ادـخ و  يارب  تسا . تعکر  رازه  دـصاب  ربارب  زامن ، تعکر 

لد رگید  دنـسریم ، مارحلادجـسم  هب  یتـقو  تهج ، نیمه  هـب  درذـگب . اهینتـشاد  تـسود  یلیخ  زا  بوـبحم ، هار  رد  دوـش و  زوریپ  يداـم 
حبِصناذا و ات  یترچ  ياهشوگ  دندش ، هتسخ  رگا  و  تدابع ، ترایز و  نآرق و  اعد و  هب  دننامیم ، ادخ  هناخ  رد  حبـصات ، یهاگ  دننکیمن ،

. رجف هضیرف 
اهیناریا درادن  لیامت  يدوعس  مه  یلو  دریگب ، رتکیدزن  رتزّهجم و  رتهب و  هچ  ره  ییاهلته  ات  دنکیم  ار  دوخ  شالت  راک و  نکسم » داتـس  »

رازه دودح 200  لاسما  هک  هیکرت  اًلثم  دنریگیم . یشیپ  ام  رب  هک  میراد  ییابقر  مه  دنبای ، ناکسا  مرح  هب  کیدزن  بوخ و  قطانم  رد 
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نیمه هیکرت  دـنکیم . نکـسم  هراجا  هب  مادـقا  ام  زا  رتولج  یلیخ  رایـسب و  لوپ  اب  تساـهبیقر . نیا  زا  یکی  تسا ، هدروآ  یجاـح  رتشیب  اـی 

، تسا هدرک  تخادرپشیپ  مه  ار  هراجا  زا  دـصرد  هد  تسا و  هتـسب  ناتـسبرع  اب  هدـنیآ  لاس  يارب  ار  دوخ  جاجح  نکـسم  دادرارق  لاسما ،
دناهتشاد و هنیمز  نیا  رد  یبلاج  تاراکتبا  هدنزرا و  تامحز  نکـسم ، داتـس  ناردارب  مییایب . تباقر  نادیم  هب  میناوتیمن  ّدح  نیا  ات  ام  یلو 

. میشاب هتشاد  يرتمک  لکشم  هتشذگ ، ياهلاس  هب  تبسن  لاسما ، هک  هدش  ببس  ناشیاهیرگباسح 
زا نت  دـنچ  هتفگ  هب  لبق . ياهلاس  زا  شیب  تسا ، ریگمـشچ  زین  نانبل  نارئاز  روضح  نارئاز . قاتـشم  عمج  رد  مارحلادجـسم و  هب  میدرگرب 

ینانبل و نایعیـش  روضح  دهدیم . ناشن  ار  یبوخ  شیازفا  هتـشذگ ، هب  تبـسن  هک  دناهدمآ ، نانبل  زا  لاسما  یجاح  دادعت 2000  ناشدوخ ،
لاح رد  نانبل  نایعیـش  زا  یـضعب  زین  اجنیا  هنیدم . رخآ  ياهزور  رد  هژیوب  دوب ، سوسحم  اًلماک  مه  هنیدم  رد  جیلخ ، ياهروشک  ینیرحب و 
دنلب يادصاب  فاوط ، لاح  رد  نانآ  زا  یعمج  دنتشاد . یبلاج  یحور  تالاح  هعیش  ياهینانبل  دنتفگیم . لیئارـسال » توملا   » راعـش فاوط ،

ار ياهنماـخ  هَّللا  ۀـیآ  رمع  لوـط  دـنوادخ ، زا  دــندرکیم و  اـعد  نیملــسم  ترــصن  مالــسا و  جرف  يارب  و  دــندناوخیم . لـیمک  ياـعد 
. دنتساوخیم

ایند رد  هک  یناسک  دنتـسین  مک  دهدیم . یمرگلد  ناسنا  هب  اههنحـصنیا  ندـید  دوب . هدرک  بلج  مه  ار  نارگید  هّجوت  نانآ  نیریـش  همزمز 
ناشیاهاعد نانخس و  یلع و  لآ  یلع و  بتکم  اب  دنا و  تیالو »  » وریپ
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رد تیب  لها  گنهرف  ندناود  هشیر  دـهاش  دـنراد ، حـیتافم  کسانم و  اعد و  باتک  هّیهت  تهج  هک  یتساوخرد  هعجارم و  نازیم  دنیانـشآ .

رتانـشآ ص »  » هَّللا لوسر  ترتع  گنهرف  مایپ و  اب  ناهج  مدرم  هک  دشیم  دـمآیمرد و  ّتیمولظم  تبرغ و  زا  هعیـش  شاک  تسا . نانآ  نیب 
. دنوش

اهلد سیطانغم 

. دزاسیم بوذجم  ار  ناسنا  تسا و  هداهن  تیب »  » نیا رد  ادخ  هک  يریسکا  و  متفر ، ورف  هبعک  هبذاج » زار   » رکف هب  هرابود  نم 
، دنک بذج »  » ار اهلد  هک  دشاب  یسیطانغم  رگا 

، دشاب روحم »  » ار اهتکرح  اهیریگتهج و  هک  دشاب  یتّیزکرم  رگا 
. تسا هبعک »  » نیمه دشاب ، دیلک »  » زمر و اهییانشآ ، اهتدحو و  يارب  ياهناشن  رگا 

. تسا هّجوتم  نوناک  نیا  هب  هاگماشو ، هاگپ  ره  هدیروش ، لد  اهنویلیم 
. تسا هاگن  نیا  ّتیزکرم  هبعک »  » هشیمه اج و  همه  زامن ، شیاین و  رد  يرادیب ، باوخ و  ماگنه  گرم ، یگدنز و  رد 

. تس ابرهک »  » هبعک دشاب ، هاک »  » ام ياهناج  رگا 
هب ور  ياهرجنپ  نیقی و  فقس  یگدنب و  هناتسآ  ّتیدوبع و  نحصو  تسا  نامیا  مرح  تسا ، سنا »  » لماع هلبق ، دشاب ، هدیمر  ام  ياهلد  رگا 

هب ات  زاورپ  يارب  ییوکس  ادخ و  هب  ور  هدوشگ  ياهنزور  تشهب و 
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. ّتیدبا

. هلبق هبذج  ّرس  تساهنیا  هبعک ، هبذاج  تسادق و  زمر  زار و  تساهنیا 
. راید نیا  ِفسوی  هبعک ، تسا و  نامیا  لها  ِناعنک  هّکم ،

. تسام سّدقم  ياهرواب  هاگتساخ »  » و هاگداز »  » افصو هبعک  ارح ، هّکم ، تسا و  ناملسم  ره  يداقتعا  يونعم و  نطو  زاجح ،
نیا هب  ات  دـناهدرک ، لّمحت  ار  نارجه  راب  هدیـشک و  شود  رب  هیداـب  جـنر  رادـید ، يـالیل  یپ  رد  هک  تسا  نونجم  نارازه  هاـگهسوب  هبعک ،

. دنسرب یعسَم »  » و فاطَم » »
. دناسریم قشع  نطو  هب  تفرعم و  دصقم  هب  ار  نایوجافصهدنیوپ  ياهماگ  هک  تسا  یهار  هبعک ،» »

. نامسآ شرف  تسا و  نیمز  شرع  هبعک ،
. تسا تریصب  مشچ  هقلح  ِنیگن  هبعک ،

. تسا بتکم  نیا  رابتعا  دنس  نییآ و  تقادصرهُم  هبعک ،
يادـخ اـب  تعیب  دـیدجت  اـم ، هراـشا  مالتـسا و  ندیـسوب و  تسا و  ناـسنا  اـب  ادـخ  تـعیب  ناـشن  هـبعک ، نـیا  نـکر  رب  دوسـألارجح »  ... » و

. روابادخ ِترطف  نیرفآترطف و 
ضرف هبعک  ترایز  میتسه ، ات  تساجرباپ و  نامنییآ  تسه ، ات  تساـم ، زیچ  همه  هبعک  تساـم ، رواـب  ناـمیا و  تساـم ، ناـج  لد و  هبعک ،

. تسام شود  رب  یهلا 

اهلد www.Ghaemiyeh.comسیطانغم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:102

اهرانیمس

74 / 2 / 13
زا هلاس  همه  بهاذم » نیب  بیرقت  جـح و   » ییامهدرگ دـناشک . هیزیزع  نابایخ  رخاوا  هب  ارم  دوب ، بیرقتلا » عمجم   » همانتوعد رد  هک  یناشن 

لمع هب  رگید  ياهروشک  زا  ینارظنبحاصاب  ییاهرظن  لدابت  اهرادید و  ات  تسا  یتصرف  دوشیم . رازگرب  هّکم  رد  جـح  مایا  رد  ناریا  يوس 
ماقم هثعب  تالیکـشت  دریگیم . یپ  ار  عوضوم  نیا  هک  تسا  یلاس  دـنچ  قایتشا ، اب  یناسارخ  هداز  ظعاو  اـقآ  جاـح  عمجم ، نیا  ریبد  دـیآ .
لها دحاو  « ) دیحوت رانیمس  «، » تیب لها  رانیمس   » ياهمان اب  دراد  ماّیا  نیمه  رد  مه  يرگید  ياهرانیمس  رانیمس ، نیا  زا  ریغ  يربهر ، مظعم 

 ... و نیکرشم » زا  تئارب  رانیمس  (، » ّتنس
یناریا و ياهتیصخش  زا  یعمج  روضح  اب  هک  ناجیابرذآ  ینسوب ، دنه ، ناتسناغفا ، قارع ، نانبل ، نیطسلف ، دای  هب  ییاهییامهدرگ  نینچمه 

. دوشیم یسررب  مالسا  ناهج  لئاسم  ادخ  هناخ  رانک  رد  یناریا ، ریغ 
ياهنداد ناـشن  ّتیـساسح  تاقییـضت و  اهینکـشراک و  اـب  بیرغ ، يروشک  رد  ناریا  يوس  زا  یتاـعامتجا  نینچ  يرازگرب  تالکـشم  هتبلا 

اّما دشاب ، هتشادن  راظتنا  دروم  بولطم و  ياهیهدزاب  دوشیم  ببـس  لقن ، لمح و  تاطابترا و  اج و  ِلکـشم  تاناکما و  دوبمک  اهیدوعس و 
نتفگ نخس  ندیشیدنا و  رگید و  ناناملسم  اب  طابترا  ییانشآ و  بیرقت و  تدحو و  هشیدنا  رد  یمیهاربا  جح  ناگدننک  رازگرب  هک  نیمه 

زا ياهشوگ  هب  لمع  تسا و  ریدقت  ياج  دنانیملسم ، تالکشم  هرابرد 
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. تسا يربهر  مّظعم  ماقم  و  هر »  » ینیمخ ماما  ترضح  یمیهاربا  جح  يدانم  ياههیصوت 

لوط رد  رتم ، تسیب  هلصاف  اب  هنایشان  دوب و  يدوعس  پیج  کی  بیقعت  دروم  دربیم ، هسلج  يرازگرب  ّلحم  هب  ار  ام  زا  یعمج  هک  ینیـشام 
. میدیسر رانیمس  يرازگرب  ّلحم  لته  هب  ات  دوب ، ام  هارمه  اهعطاقت  زا  رذگ  رد  اهنابایخ و 

، اقیرفآ يزکرم ، يایسآ  ياهیروهمج  نانبل ، ناتسکاپ ، دنه ، ياهروشک  زا  یناناملسم  هثعب ، نامهم  ياهتیصخش  زا  ریغ  رانیمـس ، نارـضاح 
نانمشد هنانکفاهقرفت  ياههشقن  داّحتا و  زا  هدنرادزاب  لماوع  یسررب  زین  تدحو و  ترورض  نوماریپ  ینارنخس  نیدنچ  دندوب . هّیکرت و ... 

. تفرگ ماجنا 
. رترابرپ ياههدیصق  اهینارنخس و  اب  دش ، رازگرب  تیب » لها   » رانیمس دعب ، زور 

دـندرک و ینارنخـس  نیطـسلف  نانبل و  زا  ینازیزع  ناریا و  زا  ییاملع  هک  ( 74 / 2 / 16  ) مدرک تکرـش  مه  نیطـسلف  نانبل و  ییامهدرگ  رد 
نیطسلف ییاهر  هار  رد  هزرابم  روش  تداهش و  هب  قشع  دوب و  هسلج  رب  مکاح  یّصاخ  يردارب  افصهیحور و  عمجم ، نیا  رد  دندناوخ . رعش 

هنابلط تداهش  ینومضم  اب  یـسامح  دورـس  کی  اب  هسلج  دشیم و  هدید  سامح »  » یمالـسا تمواقم  نانبل و  هَّللا  بزح  ناردارب  هرهچ  رد 
یعامتجا ياههشیدنا  زا  ام  یمیهاربا  جح  یمالـسا و  تضهن  يرادروخرب  هناشن  مه  اهـشیامه ، هنوگنیا  تفای . نایاپ  یناوخ  عمج  تروصب 

یسایس
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يرگید هرمث  رگیدکی  زا  نتفرگ  هیحور  براجت و  بسک  دزاسیم و  کیدزن  مه  هب  ار  اهلد  قمع  اههشیدنا و  قفا  مه  و  تسا ، یتیّلمارف  و 

. تساهرادید نیا  يارب 
. دراذـگب نکفاهقرفت  لـماوع  رگا  تسا ، کـیدزن  مه  هب  دـیآیم ، رظن  هب  هـچنآ  زا  شیب  اـهلد  هـک  دـهدیم  ناـشن  هناواـک ، نورد  یهاـگن 

نایناریا رجات و ...  وجشناد ، ياهناوج  زا  يدّدعتم  دراوم  دنکیم . تیاکح  هعماج  نطب  زا  ار  یبلاج  تاکن  ییاهدروخرب ، اههنحـصیهاگ و 
هیارک یتح  یهاگ  دندادیم و  ناشن  ام  اب  ار  دوخ  یلدمه  ناشیاهتبحـصاب  هار  رد  دـندناسریم ، دـصقم  هب  مارتحا  اب  دـندرکیم و  راوس  ار 

دندرکیم و یفرعم  هعیش  ار  دوخ  نایناریا ، اب  دروخرب  رد  يدوعس ، ياههطرـش  زا  یـضعب  یتح  یهاگ  تسیچ ؟ ناشن  نیا  دنتفرگیمن . مه 
نآ رب  دنکیم و  غیلبت  تیباهو  ار  هچنآ  هنیدـم . رد  هژیوب  دـشیم ، ادـیپ  مه  اهرادهزاغم  رد  اههنومن  نیا  زا  دـندرکیم . تبرت »  » ِتساوخرد

نایناریا و دـض  رب  هک  ياهدرتسگ  تاغیلبت  دـنراد . عضوم  دـنفلاخم و  رّکفت  نیا  اب  ّتنـس ، لها  زا  يدایز  ياـههورگ  یتح  درـشفیم ، ياـپ 
، عیقب رانک  رد  ار  ام  زا  یضعب  ندناوخ  زامن  دنرادنپیم و  ناملسم  ریغ  ار  هعیـش  یهاگ  هک  اجنآ  ات  دنکیم ، مومـسم  ار  ّوج  دوشیم ، هعیش 

ربمایپ زا  رترب  ار  ع »  » یلع دراد ، ياهناگادج  ِنآرق  تسا ، كرشم  هعیش ، هک  دنیوگیم  ناشتاغیلبت  رد  دنرامشیم . ام  ندوب  یـسوجم  ناشن 
، دوشیم ثحب  اهنآ  اب  یقطنم  هک  نیمه  اّما  دهدیم و ...  مانشد  ار  ربمایپ  باحصا  تسا ، دقتعم  نآرق  فیرحت  هب  دنادیم ، «ص »
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كردم دنس و  اب  یتقو  تسا . دوجوم  ناشدوخ  تایاور  اهباتک و  رد  ام  ياههاگدید  اهرواب و  تادقتعم ، زا  يرایـسب  ددرگیمرب . ناشرظن 
تاغیلبت يارب  يزاسهنیمز  رد  اهراتفر  اهدرکلمع و  یخرب  يرظن ، ياـهثحب  يرکف و  لـئاسم  زا  ریغ  هتبلا  دنامیلـست . دوشیم ، هئارا  ناـنآ  هب 

نتشاذگن رهم  نانآ ، ياهتعامج  زامن  رد  تکرش  میهدن . اهنآ  تسد  هب  هناهب  ات  دبلطیم  ار  دروخرب  رد  يرایـشوه  اجنیا  تسا . ّرثؤم  ءوس ،
هک تسا  یتارادم » هّیقت   » ياهقادصم زا  ياهنومن  اههمانترایز و ...  اههیثرم و  زا  یخرب  ندناوخن  عیقب ، ياههدرن  هب  نتسبن  لیخد  زامن ، رد 

. دنکیم کمک  تدحو  یلدمه و  داجیا  هب  تسا و  بجاو  مظعم ، ربهر  و  هر »  » ماما ياوتف  هب  شتیاعر 

ناوراک یناحور 

ار جح  کسانم  زامن و  تئارق  یعرش و  ماکحا  دنراذگیم و  هسلج  نارئاز  اب  اهناوراک  نویناحور  اهمابتشپ ، کنخ  ًاتبـسن  ياوه  رد  اهبش 
هرگنک نیا  یـسایس  ینید و  ياهوزاب  نیرتّرثؤم  نیرتّقفوم و  زا  نانآ  شنیزگ  بذج و  جح و  نویناحور  تالیکـشت  دـنزومآیم . نانآ  هب 

، هتشذگ رد  دراد . نانآ  ياهداشرا  زا  يریگهرهب  هب  یگتسب  ناشلامعا  تّحـص  . دنراد يونـش  فرح  ناوراک  یناحور  زا  مدرم  تسا . میظع 
راک رد  يرتبولطم  لاور  بالقنا ، زا  سپ  ياهلاس  رد  اّما  دـندشیم . ناوراک  یناـحور  ارچ  نوچیب و  هتـسویپ و  تروصب  اـملع  زا  ياهّدـع 

نادیم تسا ، راک  رد  دیدج  شنیزگ  دیآیم ، لمع  هب  ناحتما  تسا ،
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لاس ّنس و  ای  دنـشاب ، نارئاز  لامعا  هرادا  ناوت  ای  یملع  ای  یقالخا  تیحالـصدقاف  یناسک  ًانایحا  رگا  تسا ، زاـب  هتـسیاش  دارفا  دورو  يارب 

رد ار  نایناریا  تکرـش  نازیم  يدوعـس  میژر  هکنآ  زا  سپ  دنوشیم . نیزگیاج  رتهتـسیاش  رتناوج و  دارفا  دـشاب ، هدرک  ناوتان  ار  نانآ  الاب ،
. دنوشیم فّرشم  نایم  رد  لاس  کی  تبون ، هب  مه  نویناحور  داد ، شهاک  فصن  هب  جح 

نیعم دنکیم . کمک  ناوراک  یناحور  هب  هک  دراد ، مه  نیعُم » ، » یناحور رب  هوالع  زاین ، ياضتقا  هب  رفن ، تسیب  دـصزا و  شیب  ياهناوراک 
صوصخب دـنوشیم ، لّمحتم  نویناحور  هک  ار  یتمحز  شـالت و  تمدـخ و  تسا . ناوراـک  يارب  ندـش  یناـحور  يارب  ياهمدـقم  ندـش ،

مه هنیدم  رد  تسا . یندوتـس  انم و ...  رد  تارمج  یمر  زامن و  فاوط و  جح و  لامعا  جوا  رد  هژیوب  داوسیب و  دـنملاس و  نارئاز  هب  تبـسن 
. دننکیم داشرا  ییامنهار و  عیقب ، هعبس و  دجاسم  سدقم و  نکاما  هب  نتفر  رد  ار  نایناوراک 

رد روضح  لیمک ، ياعد  رد  تکرـش  رد  ناشمالک  دوشیم و  هداد  لاـقتنا  نیرئاز  هب  ناـنیا  قیرط  زا  هثعب ، جـح و  نـالوؤسم  ياههاگدـید 
هب نیعم ، یناحور و  هب 750  کیدزن  ِدادعت  نیا  نایم  رد  هتبلا  تسا . ّرثؤم  رگید  عّمجت  ره  ای  تئارب  مسارم  رد  روضح  ّتنس ، لها  ياهزامن 

، ماـظن اـب  اـی  دـنرادیمن ، ساـپ  ار  ساـبل  تمرح  یخرب  دـنرادن و  ار  یفاـک  دّـهعت  روش و  زوس و  هک  دوـشیم  تفاـی  مه  يدراوـم  تردـن 
ساّسح هعومجم  نیا  راک  شزرا  رابتعا و  زا  نیا  اّما  دنرادن ، لماک  یگنهامه 
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. دندیلقت عجارم  ياوتف  ساسا  رب  لامعا ، يارجا  بقارم  دننارئاز و  ّجح  حیحصیادا  لوؤسم  هک  ارچ  دهاکیمن ؛

ماما رظن  هتـشذگ ، رد  تسا . جـح  کسانم  ماکحا و  نایب  رد  اهناوراک  نویناحور  تالکـشم  زا  یکی  اوتف ، فالتخا  عجارم و  دّدـعت  هلأـسم 
. دشیم هتفگ  فورعم  عجارم  زا  رگید  ياتود  یکی  ًانایحا  و  هر »  » ینیمخ

، دناهتـسویپ يدزیا  تمحر  هب  هک  لاسنهک  عجارم  نارود  ندش  يرپس  زا  سپ  زورما ، دـندوب . رفن  هس  ود  نآ  زا  یکی  دـّلقم  بلغا  زین  مدرم 
ياوتف هب  یناحور  ّطلـست  دنراد و  دّلقم  نانآ  بلغا  مه  اهناوراک  رد  تسین و  مک  مه  ناشدادعت  دنراد و  اوتف  هلاسر و  رتناوج  ًاتبـسن  عجارم 

راک مه  تسا ، هدرک  راوشد  ار  هثعب  راـک  مه  هلأـسم ، نیا  تسا . راوشد  رایـسب  يراـک  جـح ، لـئاسم  رد  فـالتخا  دراوم  همه  اـملع و  همه 
نویناحور تالیکـشت  اههزوح و  تفاب  اب  هک  نانآ  يارب  زین  نآ  مضه  تسا . هدش  دّدعتم  ياههثعب  ندمآ  دـیدپ  بجوم  مه  ار و  نویناحور 

. تسا راوشد  دنتسین ، انشآ 
؟ دریگ رارق  ّتیعبت  دروم  ّجح ، رد  يدحاو  رظن  هک  تسین  یهار  ایآ 

دوجوم یّفوتم و  عجارم  املع و  همه  يأر  اب  قباطم  ار  یفالتخا  دراوم  جـح و  لئاسم  همه  هک  دـشاب  مزال  يرتویپماک  هماـنرب  کـی  اـسب  هچ 
ار یفالتخا  دراوم  نیرتمهم  زا  يدادعت  هدرک و  میظنت  یلودج  ناتسود ، زا  یکی  دهد . خساپ  ار  یلاؤس  ره  تقو ، عرـسا  رد  دشاب و  هتـشاد 
«! یـساسا رکف   » کی ای  تسا ، مزـال  رتقیقد  رتمیظع و  يراـک  یلو  دوب . هدـناجنگ  نآ  رد  یلعف  عجارم  زا  رفن  تشه  تفه  ياوتف  ساـسا  رب 

، یناحور کی  رگم 
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راک هک  ییاهاوتف  فالتخا  اب  ّجح  عیـسو  تایلمع  ِنتخاس  گنهامه  هوالعب ، دروآ ؟ جـح  هب  دوخ  كاس  رد  دـناوتیم  جـح  کسانم  دـنچ 

رگید ییارجا  تالکشم  زا  دزاسیم ، نوگمهان  فّشکم ، ای  فّقـسم  ياهنیـشام  رد  تکرح  ینابرق ، فوقو ، مارحا ، هلأسم  رد  اًلثم  ار  راّوز 
. تسا

زاسهلأسم دـشابن ، یلرتنک  یناریا  جاّجح  راتفر  درکلمع و  رب  رگا  هک  تسا  نکاما  یخرب  رد  يراختفا  غیلبت  نویناـحور ، رگید  ياـهراک  زا 
عیقب جراخ  ای  لخاد  رد  اهیرادازع  اهتبیـصم و  عون  رگا  دوشیم . زاب  تبون  ود  يزور  عیقب  ِرد  هَّللدـمحلا  اًلعف  عیقب . رانک  رد  اًلثم  ددرگیم ،

نویناحور تسد . نیا  زا  ییاههنومن  و  دوریم . تسد  زا  بوخ  زایتما  کی  دندنبب ، ار  نآ  دننک و  ادـیپ  هناهب  اهیدوعـس  هک  دـشاب  يوحن  هب 
تاکرح زا  دنهاوخیم  یناریا  راّوز  زا  و  دنزادرپیم . رّکذت  هب  دنباییم و  روضح  نکاما  هنوگنیا  رد  ار  یتاعاس  يدنبتفیش ، تبون و  قبط 

يولج دنهدن و  نارگید  تسد  هب  ياهناهب  ات  دـنزیهرپب ، دوشیم  ام  روشک  جاّجح  هب  نارگید  ینیبدـب  ای  هعیـش ، نهو  بجوم  هک  یلامعا  و 
. تسا هتشاد  یبوخ  جیاتن  راثآ و  همانرب  نیا  هناتخبشوخ  دوش . هتفرگ  ءوس  تاغیلبت 

هتفای و روضح  تاسلج ، نیا  رد  نویناـحور ، هثعب و  نیطبار  دوشیم و  هتـشاذگ  ياهقطنم  تاـسلج  هنیدـم ، هکم و  رد  مه  نویناـحور  يارب 
رد يرثؤم  مهـس  دوخ ، ّدـح  رد  زین  یناحور » نیطبار   » ِشخب دوشیم . رادهدـهع  ار  دـیدج  تامیمـصت  یناسر و  مایپ  مزال و  ياهیگنهامه 
ار صاخ  دروم  دسرب ، هثعب  هب  مه  یفالخ  شرازگ  یتقو  دراد . هلّوحم  فیاظو  ماجنا  هب  ناشمامتها  يرازگتمدخ و  هب  نویناحور  یمرگلد 
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. دسریم رظن  هب  دیفم  رایسب  جح ، تالیکشت  رد  نویناحور  راک  يزاسملاس  رد  اهنیا  دننکیم . یسررب  ار  عوضوم  هدرک ، راضحا 

رئاز همانربخ 

زا نایناریا  ندوب  رود  ظاـحل  هب  تسا . ییارجا  يداتـس و  ياهـشخب  اـهناوراک و  رد  يربخ  هیرـشن  عیزوت  هیهت و  ناریا ، جـح  ياـهیگژیو  زا 
زین همانربخ  هّیهت  دـنور  دوشیم . رتشیب  ربخ  هب  هقالع  مایا  نیا  رد  تاـعوبطم ، ندوب  یبرع  يربخ و  ياـههناسر  ندوبن  سرتسد  رد  راـبخا و 

، دـشیم پاچ  رئاز »  » مان هب  ریخا  ياهلاس  رد  هچنآ  دوشیم . غاد  تاـعیاش  رازاـب  تسین ، هماـنربخ  هک  یماـّیا  رد  تسا . هدوب  لـماکت  هب  ور 
اهرانیمس تاسلج و  اهوگتفگ ، اهرادید ، جح و  يایاضق  زا  ییاهشرازگ  مه  ناریا ، جراخ  لخاد و  رابخا  مه  هک  تشاد  یعّونتم  ياهشخب 

زین هیرـشن  عیزوت  هّیهت و  دشیم . لماش  ار  جح و ...  رارـسا  یتیبرت و  یقالخا ، ِتالاقم  مه  هنیدـم و  هکم و  نکاما  نوماریپ  یتاعالطا  مه  و 
ياهخسن مه  دوب ، سرزاب  ریدم و  ناوراک و  یناحور  رایتخا  رد  مه  اهناوراک ، رد  ًالومعم  تفرگیم . ماجنا  یمـسر  ریغ  یناهنپ و  تروصب 

یعون لـماع  هیرـشن ، نیا  تسا . هدیـسر  مه  هحفص  ات 28 شتاحفـصدادعت  یهاـگ  دـنناوخب . مه  نارگید  اـت  دـندرکیم  بصن  راوید  هب  ار 
رتنیشنلد همانربخ  دنرادن ، تسد  رد  هعلاطم  يارب  يزیچ  هک  نانآ  يارب  هژیوب  تسا . ناراکردناتسد  نیرئاز و  اب  يرکف  گنهامه  طابترا 

. تسا
دمآرد مایپ »  » مان اب  هرامش و  هنیدم 8  رد  هیرشن  نیا  لاسما 
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ياهیریگیپ هثعب و  ناریا و  جـح  نامزاس  ياضاقت  یپ  رد  ددرگیم . رـشتنم  رئاز »  » یلبق مان  نامه  اب  هّکم  رد  نآ  همادا  کـنیا  دـش . عیزوت  و 

دشاب و نایناریا  دوخ  صوصخم  یسراف و  نابز  هب  هک  طیارش  نیا  اب  دنداد ، هیرـشن  يارب  یمـسر  زّوجم  يدوعـس  تاماقم  ماجنارـس  رّرکم ،
. دشاب هتشاد  ار  یناریا  جاجح  يارب  مزال  ياهییامنهار  کسانم و  جح و  هب  طوبرم  تارکذت 

یعون دراد و  یبوخ  هاگیاج  هعلاطم  لـها  ّجـح و  يونعم  ثحاـبم  یگنهرف و  لـئاسم  هب  نادـنمهقالع  صوصخب  یناریا ، راّوز  ناـیم  هّیرـشن 
عیزوـت ناگدـننک و  هّیهت  تسد  تسا . ناـیناریا  جـح  رگید  تازاـیتما  زا  مـه  نـیا  تسادـخ . هناـخ  ناـنامهم  يارب  یحور  يرکف و  هیذـغت 

! دنکیم شطع  عفر  یّلک  مه  رادقم  نیمه  يربخیب ، ریوک  رد  دنکن . درد  ناگدننک 
تاـعوبطم و ظاّـعو ، اـههناسر ، یغیلبت  ناراـبمب  دروـم  رتـشیب  یغیلبت ، یگنهرف و  هماـنرب  نینچ  نتـشادن  ِرطاـخ  هب  اـهروشک ، رگید  نارئاز 
، یغیلبت یگنهرف و  راک  يارب  هصرع  دوبن ، نوگانوگ  ياهتّیدودـحم  رگا  هتبلا  دـنریگیم . رارق  نیفیرـش  نیمرح  رب  مکاح  ناـیباهو  ِتاوزج 
هک ینایناریا  اسب  هچ  دنریگیم و  رارق  ناتسبرع  سیلپ  شیتفت  دروم  ریسم ، لوط  رد  هک  اهناوراک  نیسرزاب  اسب  هچ  دوب . اهنیا  زا  شیب  یلیخ 

ثحب و ای  یناریا  ریغ  نارئاز  يارب  حیـضوت  ای  عیقب ، هشقن  عیزوت  رطاخ  هب  رگید ، سّدـقم  نکاـما  مارحلادجـسم و  ربماـیپ ، دجـسم  عیقب ، رد 
یهاگو دنریگیم  رارق  ضّرعت  دروم  یناریا ، ریغ  کی  اب  دروخرب  رادید و  یتح  وگتفگ و 
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اــهییوجزاب و زا  سپ  دـــنوشیم و  هدرب  فورعم ) زا  یهن  عــقاو  رد   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هــب  رما  هرادا  هــب  دـــنوشیم و  تشادزاـــب 

. دننکیم ناشدازآ  اهفالخ ! هنوگنیا  رارکت  مدع  هب  تبسن  یبتک  دّهعت  نتفرگ  يراگنتشگنا و 
ياهینیرفآههبـش اهینکفاهقرفت و  ءوس و  تاغیلبت  هب  تبـسن  ار  یناریا  نادنابز  اـی  یناـحور  کـی  يوس  زا  خـساپ  ندینـش  باـت  یتح  ناـنیا ،

، بالقنا رودصو  هّقح  توعد  رـشن  لاجم  هکنیا  عّقوت  باسح ، نیا  اب  دناهتفرگ . تسد  رد  ار  غیلبت  نوبیرت  هبناجکی  اهنت  دنرادن و  ناشدوخ 
. دنکیم لیمحت  ام  رب  مایپ ، ندناسر  رد  ار  یّصاخ  ياههویش  تسین و  هنایارگعقاو  دشاب ، مهارف  تمحز  نودب 

تئارب مسارم 

هک وا  تسین . جـح  تئاربیب  جـح  دومرف : هک  داش ، تما  ماـما  حور  تسا . هدـش  يزیچ  شدوخ  يارب  مه  نیکرـشم » زا  تئارب   » ِمسارم نیا 
هک لاس 66  نینوخ  ّجح  دننیبیمن . دندیدیمن و  اهیلیخ  هک  دیدیم  يزیچ  مسارم  نیا  يرازگرب  رد  دوب ، نکـشنمشد  مسارم  نیا  يدانم 

مورحم نیفیرـش  نیمرح  رادـید  زا  ار  ناریا  لاـس  هس  دندیـسر ، تداهـش  هب  یناریا  رئاز  دـصراهچ  دـمآ و  شیپ  تـئارب  ییاـمیپهار  یپ  رد 
. تخاس

يرتدودحم تروصرد  دـعب  ياهلاس  رد  دـش و  بیقعت  نیملـسم  رما  ّیلو  يوس  زا  ّطخ  نامه  هّرـس » سّدـق   » ماما ترـضح  لاحترا  زا  سپ 
همه یعیسو  هقطنم  رد  لماک  هرصاحم  هقلح  داجیا  اب  لاس 72  دش . رازگرب 
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اههمیخ ریز  و  انم »  » رد ار  تئارب  مسارم  یناریا ، جاجح  هجیتن  رد  دندش . يرازگرب  عنام  اًلمع  دنتـسب و  ار  هدـباعم  نادـیم  هب  یهتنم  ياههار 

. دش مالعا  مسارم  وغل  يربهر ، مظعم  ماقم  تقفاوم  اب  دندروآ ، شیپ  يرتراوشد  طیارش  هک  لاس 73  دندرک . رازگرب 
زا يریگولج  رب  رارـصا  نانآ  تسا ، هدـش  ماجنا  ناتـسبرع  ناریا و  نالوؤسم  نیب  هک  يرّرکم  ياهتبحـصزا  هتـشذگ  (، 1374  ) لاسما اـّما  و 

، اههناسر رد  هراومه  جـح ، عورـش  زاغآ  زا  تسا . تئارب  زور  هّجحیذ ، مشـش  زور  دـننآ . يرازگرب  یپ  رد  یناریا  جاـجح  دـنراد و  مسارم 
دای مالـسا  فلاخم  جـح و  اب  یفانم  یعرـش و  ریغ  یلمع  ِناونعب  تئارب  ییامیپهار  زا  اهیدوعـس ، ياهرظن  راهظا  اههلاقمرـس و  اـههبحاصم ،

. دوشیم
نیا یلاها  دنرامـشیم . دوخ  جـح  یـسایس  تابجاو  زا  ار  نآ  ناـیناریا  هک  دـننادیم  دـنهاگآ و  هّیـضق  نیا  رد  ناریا  عضوم  زا  مه  ياهّدـع 

. نینچمه مه  رگید  ياهروشک  جاجح  زا  دنـسرپیم . اهیناریا  زا  دننکیم و  دای  هداتفا  اج  زیچ  ناونعب  مسارم  نیا  زا  ناشیاهفرح  رد  روشک ،

. دننادیم ّدترم  ار  اهییامیپهار  رد  ناگدـننک  تکرـش  تعدـب و  یعون  ار  نآ  يرازگرب  دـنهدیم و  اوتف  نآ  تمرح  هب  روشک ، نیا  نایتفم 
زا وا  كرد  نازیم  نیا ، درادن ! دوجو  یکرشم  هّکم ، رد  هک  نونکا  دوب ، ربمایپ  نامز  صوصخم  نیکرـشم  زا  تئارب  هک  تسا  هتفگ  زابنب » »

. تسا كرش  دیحوت و 
: دوب هدومرف  مه  هر »  » ینیمخ ماما 

بسانتم ییاههمانرب  اههویش و  اههولج و  ینامز  رـصع و  ره  رد  تسام و  هفیظو  رگید  لحارم  نآ  همادا  هزرابم و  لّوا  هلحرم  تئارب  نالعا  »
ار دوخ 
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رهاظم یمامت  دناهتخادنا و  رطخ  هب  ار  دیحوت  ّتیدوجوم  همه  كرش ، رفک و  نارس  هک  زورما  دننامه  يرـصع  رد  هک  دید  دیاب  دبلطیم و 

ياهلیلحت اب  تسشن و  اههناخ  رد  دیاب  ایآ  درک ؟ دیاب  هچ  دناهدومن ، اهتوهـش  اهـسوه و  هچیزاب  ار  اهتّلم  یـسایس  ینید و  یگنهرف و  یّلم و 
درک و لمحت  ار  ناگداز  ناطیـش  ناطیـش و  اًلمع  ناناملـسم ، رد  زجع  یناوتاـن و  هیحور  ءاـقلا  اـهناسنا و  تلزنم  ماـقم و  هب  تناـها  طـلغ و 

رصحنم اهتـسرپتب  ُتب و  اب  ءایبنا  هزرابم  هک  دومن  رّوصت  درک و  عنم  تسا  لامآ  تیاهن  لامک و  تیاغ  هک  صولخ  رب  لوصو  زا  ار  هعماج 
اب فاـصم  رد  اـّما  مدقــشیپ و  اـهتب  نتــسکش  رد  مـیهاربا  نوـچمه  یناربماـیپ  هَّللاـب  ذوـعن  تـسا و  هدوـب  ناـجیب  ياــهبوچ  گنــس و  هـب 

؟ دناهدرک كرت  ار  هزرابم  هنحص  ، نارگمتس
ترجه کی  همدقم  ناتسرپ  هراتس  دیشروخ و  هام و  نایدورمن و  اب  میهاربا  ترضح  ياهگنج  تازرابم و  اهینکـشتب و  مامت  هکنآ  لاح  و 
یتلاسر تثعب و  همدقم  لیعامسا ، هیدف  تیب و  نتخاس  و  عرز » يذ  ریغ   » يداو رد  تنوکس  اهیتخـس و  لمحت  اهترجه و  نآ  همه  گرزب و 

ِيدبا مالک  اب  ار  دوخ  ِيدبا  تلاسر  دنکیم و  رارکت  ار  هبعک  ناسّسؤم  نایناب و  نیرخآ  نیلوا و  نخـس  ناروآ  مایپ  متخ  نآ ، رد  هک  تسا 
یتسرپ تب  تب و  رـصاعم ، نامز  رد  اًلـصا  میهد ، هئارا  يریـسفت  لیلحت و  نیا  زا  ریغ  رگا  هک  دـیامنیم ، غالبا  نوکرـشت » اّـمم  ٌءيرب  یّننا  »

هتخانـشن دوخ  هژیو  ياهدنفرت  اهنوسفا و  اهلکـش و  رد  ار  نردم  دیدج و  یتسرپ  تب  هک  تسا  یلقاع  ناسنا  مادک  یتسار  و  درادـن ، دوجو 
ربخ دـناهدرک ، ادـیپ  مّوس  ناهج  نیملـسم و  سومان  نوخ و  یمالـسا و  کلامم  رب  هایـس  خاـک  نوچ  ییاـههناختب  هک  ياهطلـس  زا  دـشاب و 

«(1) !« » دشاب هتشادن 

.66 / 5 مارحلا 6 / هَّللا  تیب  نارئاز  هب  باطخ  جح  مایپ  زا  ص 112  ج 20 ، رون ، هفیحص  - - 1
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هسیاقم هتـسباو  ياهیتفم  ياههتفاب  اب  یتقو  ار  نیا  تسا . شخب  ماهلا  نیرفآ و  جوم  زونه  ناناوج ، ِریپ  نآ  ِناوج  حور  هنادواج و  مایپ  نیا  و 

! دراد ییاکیرمآ  مالسا  رد  هشیر  يرگید  و  تسا ، ص »  » يدمحم بان  مالسا  زا  هتساخرب  یکی  هک  مینیبیم  حوضوب  مینکیم ،
رورم و روبع و  لرتنک  هار و  نتسب  هقطنم و  رد  گنات  ندرک  رقتسم  یهرز و  ياهربرفن  هژیو و  دراگ  ياهورین  ندروآ  اب  ریخا ، ياهلاس  رد 

ياهربرفن هّجحیذ ، مراهچ  زور  زا  مه  لاسما  دـنوش . مسارم  يرازگرب  ّلحم  رد  نایناریا  عمجت  زا  عنام  دـناهدرک  یعـس  هثعب و ...  هرـصاحم 
. دناهدرک رقتسم  هدباعم  نادیم  زا  ییاهشخب  رد  ار ، نازابرس  یهرز و 

. دوش رازگرب  مسارم  تشاذگ  دنهاوخن  هک  دهدیم  ناشن  نئارق 
لمتشم هک  ياهّیعالطا  نمض  هجحیذ  زور 5  یناریا ، جاجح  تسرپرس  نیملسم و  رما  یلو  هدنیامن  يرهش ، ير  نیملسملا  مالـسالاۀجح و 

، تافرع ای  انم  رد  ار  هفیظو  نیا  هب  لمع  هکم و  رد  ار  مسارم  يرازگرب  مدع  دوب ، یمیهاربا  ّجـح  هرهوج  مسارم و  نیا  يرازگرب  هفـسلف  رب 
: تسا هدمآ  مایپ  نیا  زا  یشخب  رد  دندرک . مالعا 

گرزب ّتنـس  نیا  هوکـشاب  ماجنا  رد  يراکمه  ياج  هب  لاس 70  همانقفاوت  مغر  هب  يدوعـس  ناتـسبرع  تلود  تاماقم  فّسأت  لامک  اـب  »... 
زا تئارب  مـسارم  يرازگرب  زا  تعناـمم  رد  یتـّینما  یماـظن و  ياـهورین  ندروآ  هنحـصهب  اـب  تـسا ، یناملـسم  ره  هـفیظو  هـک  ص »  » ربماـیپ
زور رد  مسارم  نیا  نانآ  ياهورین  طّسوت  نآ  تمرح  کته  زا  يریگولج  مرح و  تسادق  ظفح  روظنم  هب  اذل  دنزرویم ، رارـصا  نیکرـشم 

هکم رد  هجحلايذ  مشش 
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 ...« درک میهاوخ  لمع  دوخ  یهلا  فیلکت  هب  انم  ای  تافرع  رد  ادخ  تساوخ  هب  دش و  دهاوخن  رازگرب  همّرکم 

ای دـننکیم ، لرتنک  ار  هثعب » ، » فلتخم تاهج  زا  هک  ییاهنیبرود  اـب  دـناتمحز و  رد  یباـسح  يدوعـس  ياـهورین  ماـیا ، نیا  رد  هصـالخ 
راّوز و نویناحور و  دّدرت  هب  تبـسن  هک  ییاهتبقارم  بیقعت و  و  تسا ، هتفرگ  هثعب  نامتخاس  هب  ور  ًامیقتـسم  ار  دوخ  رابریت  هلول  هک  يربرفن 
ار دوخ  تهجیب  دنراد ، جح ! نوؤش  اب  فلاخم  ياههمانرب  هیلع  ناشتاعوبطم  اهینارنخـس و  رد  هک  ییاهیـشاپمس  اب  دنراد و  جح  نیلوؤسم 

. تشاد دنهاوخ  قیرشت  ماّیا  مسارم  نایاپ  ات  ار  هداعلاقوف  تلاح  نیا  باسح ، نیا  اب  دناهدرک و  راتفرگ 
يرتیت اب  تسا ، ناریا  هب  نیهوت  رـسارس  هک  ار  اضق » يـالعا  سلجم   » سیئر ینارنخـس  هّجحیذ  زور 6  ظاکع »  » همانزور تسخن  هحفـصرد 

رس هب  روشک  زا  جراخ  رد  هک  تسا  يدوعـس  ياهتیـصخش  زا  یکی  تاراهظا  نانخـس و  شخپ  لمعلاسکع  نیا  دناهدرک و  پاچ  تشرد 
ناـیدانم : » تسا هدـمآ  لوا  هحفـصرتیت  رد  تسا . هـتفگ  نخـس  زاـجح ، ماـکح  هـیلع  يرگاـشفا  تـئارب و  مـسارم  زا  تیاـمح  رد  دربیم و 
: تسا هتشون  هحفصنامه  رتیتوس  رد  و  دنشکب » داسف  هب  مه  ار  جح  دندرک ، بارخ  ار  ناریا  يایند  هکنانچمه  دنهاوخیم  اهییامیپهار 

«. دناهدروآ راب  هب  ناریا  يارب  ار  یبارخ  الب و  عون  همه  شنارای  ینیمخ و  تسا و  يراکشآ  یهارمگ  تشز و  یتعدب  تئارب  ییامیپهار  »
زا تئارب  مسارم  هیلع  هک  تسین  ياهمانزور  اهزور ، نیا  رد 
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ار ادخ  ریغ  هک  تسا  یسک  ره  ِندوب  كرـشم  ِتابثا  دجاسم ، رد  ناشیاهینارنخـس  دنبعیجرت  دشاب . هتـشادن  ياهلاقمرـس  هلاقم و  نیکرـشم ،
. دـبلطیم تعافـش  دادمتـسا و  ناـگدرم  زا  تاـجاح ، ندـمآرب  يارب  دوشیم و  لّـسوتم  تاوما  هب  دوریم و  روبق  تراـیز  هب  دـناوخیم و 

. تسا يولع  صلاخ  نایعیش  يدمحم و  بان  مالسا  ناوریپ  ناشدوصقم  هک  تسا  نشور 

راتفر هنیآ  رد 

یعامتجا و دـُعب  زا  صوصخب  جـح ، ياهفدـه  هب  یبایتسد  رد  ّدـح  هچ  ات  ام  مینیبب  اًلعف  تفگ . مهاوخ  نخـس  ًادـعب  تئارب ، يارجا  هراـبرد 
؟ میاهدوب قفوم  جح  تاّیونعم  زا  یتیبرت  يریذپ  ریثأت  یللملانیب و  يراذگریثأت  یسایس و 

. مرادن زردنا  هظعوم و  دصق  میتسیاب . اشامت  هب  نامدوخ  ياهراتفر  يابیز  تشز و  ياهولبات  ياپ  یتاظحل  مهاب ، هکنآ  زج  تسین ، ياهراچ 

. تسا رییغت  رد  ناسنا  ماک  رد  هتسویپ  نیریش ، خلت و  نیا  دوشیم و  لاحـشوخ  نیگمغ و  اهراتفر ، عون  رطاخ  هب  ناسنا  رابدنچ  يزور  یلو 
دوخ روآنهو  کبـس و  ِتراجت  دنروآیم و  رتشگنا  وتپ و  نارفعز و  هتـسپ و  دوخ  هارمه  دننکیمن ، تیاعر  ار  یناریا  رئاز  نوؤش  یـضعب 

لپ ریز  هنیدم و  ات  دنیاشوخان ، ِتکرح  نیا  دنوشیم و  هلماعم  دراو  اهبرع  اب  دـننکیم و  زاغآ  هّدـج  هاگدورف  رد  دورو ، هظحل  نامه  زا  ار 
. دباییم دادتما  هّکم و ...  رد  هّیزیزع  نابایخ  ات  لالب و  دجسم  کیدزن 

تمیق دننزیم ، هسرپ  اههزاغم  اهرازاب و  رد  یلاوتم  ياهتعاس  یخرب 
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دور هک  زاـمن ، ماـگنه  اورپیب  هظحـالمیب و  هک  یناریا  ياـهمناخ  یخرب  صوـصخب  دـننزیم ، هناـچ  کـچ و  ناگدنـشورف  اـب  دـننکیم ،

سانجا زا  رپ  یتسد  اب  دـننکیم و  تکرح  دور  نایرج  فالخ  رب  تسا ، تکرح  رد  ادـخ  هناخ  اـی  ربماـیپ  دجـسم  يوس  هب  مدرم  ِناـشورخ 
رادـناکد هک  زامن  تقو  یهاگ  دـننکیم . كرت  دوخ  ياهلته  فرط  هب  ار  مرح  زاـمن و  هنحـص  ، شود رب  هچراـپ  ياـهپوت  اـی  هدـش  هدـیرخ 

شاک مهدیمن . حیـضوت  ار  نیا  زا  شیب  دنکیم و ...  نوریب  هزاغم  زا  روز  هب  ار  یناریا  یجاح  دورب ، زامن  هب  ددـنبب و  ار  هزاغم  دـهاوخیم 
اهنیا هک  دنتـسنادیم  دـنوریم ، دـیرخ  هب  كزاـن  رادـلگ و  ياـهرداچ  اـب  هک  ینارهاوـخ  دـنیآیم و  نوریب  يراولـش  ریز  اـب  هـک  یناردارب 

ّدـض رب  ات  دـهدیم  نارگید  تسد  هب  هناهب  اـهراتفر  یخرب  هک  متفگ  زین  رتشیپ  تسا . روآنهو  ياهندـش  اـمنتشگنا  ناـمه  زا  یقیداـصم 
مه ناشیـضعب  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد  ریقحت  يور  زا  زیمآ و  نیهوـت  يدروـخرب  ناریا ، لوـپ  اـهیناریا و  اـب  اـی  دـننک ، ءوـس  تاـغیلبت  اـهیناریا 

. دنراد دنسپان  راتفر  هنیمز ، هناهب و  نودب  یتح  دنزوتنیک و  تشرسدب و 
هتبلا  ) دنروآیم رّدخم  داوم  دوخ  هارمه  هک  هّجوتیب  دارفا  زا  یـضعب  شاک  دنهدن . ردـه  ار  ناریا  هعیـش و  تّزع  نانطومه  زا  یخرب  شاک 

زا زیهرپ  اـب  شاـک  دـنوش . فقاو  دوـخ  راـک  یتـشز  هب  دوـشیم ، رادهّکل  یناریا  تیثـیح  نآ ، ندـش  شاـف  اـب  و  یـصخش )! فرـصم  يارب 
ار ناریا  یبـالقنا  روشک  ِنارئاز  ِتمرح  نارادهزاـغم ، اـب  کبـس  ياـهندز  هناـچ  دوـخ و  یقاـتامه  اـب  هدوـهیب  ياـهثحب  ّرج و  اـهوگموگب و 

هرهچ دنرادهگن و 
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نیمه شاک  هک  رامـشتشگنا ، دنکدنا و  یناریا  جاجح  هعومجم  رد  نانیا  هتبلا  دـنزاسن . تشز  دنـسپان ، تاکرح  یخرب  اب  ار  جـح  يابیز 

. دوبن مه 
«. يوگب زین  شرنه  یتفگب ، هلمج  ْیم  بیع  . » راختفا هیام  تسا و  نشور  رگید ، هحفص  هنرگ  و 

نارئاز اب  تسا . روآهطبغ  ناشزوس  قوش و  ياهکشا  ناشترایز و  يونعم  لاح  دنوشیم . فّرـشم  مرح  هب  هناقـشاع  بدا ، راقو و  اب  یناسک 
زامن توالت و  تدابع و  ترایز و  هب  مارحلادجسم ، یبنلادجسم و  رد  دنیاشگیم ، ار  رظن  لدابت  یتسود و  تبحصباب و  رگید ، ياهروشک 

دنراد و هنیدم  رد  نآرق  متخ  کی  دنناوخب . ادخ  هناخ  لوسر و  مرح  رد  تعامج  هب  مه  نآ  ار ، ناشیاهزامن  هک  دندّیقم  دنوشیم ، لوغشم 
هچخیرات هنیـشیپ و  مالـسا و  خیرات  زا  ترایز ، جح و  ياهیگدنزاس  رارـسا و  زا  کسانم ، ماکحا و  زا  دـناهعلاطم . لها  هّکم . رد  متخ  کی 

حور دـنناد ، هلأسم  دـنراد ، هناعـضاوتم  راتفر  ادـخ  هناخ  نانامهم  اب  دـننکیم و  تمدـخ  هنارگراثیا  ًاعقاو  ناوراـک ، رد  دنـسرپیم ، نکاـما 
ار هبوت  دننک و  یـضار  دوخ  زا  ار  ادخ  دنـشوکیم  دنراد ، ار  اهيدـتبم  اهیـشان و  اهرتفیعـض و  ياوه  دـنراد ، یعمج  شالت  يراکمه و 

هرهب نیرتشیب  نیفیرـش ، نیمرح  رد  تماقا  دودحم  تصرف  زا  ات  دنرذگیم  یتحارب  تحارتسا ، اذغ و  هویم و  زا  یتح  دـننادیم ، نآ  هلیـسو 
رتـشگنا حـیبست و  شورف  هب  نیرفآ ، یخلت  ِهورگ  نآ  رگا  دوـشن . مهارف  قـیفوت ، نیا  زگره  رگید  دـیاش  دـننادیم  نوـچ  دـنربب ، ار  يوـنعم 

رد دنروآیم و  ییاهحیبست  اهرتشگنا و  دوخ ، هارمه  نانیا  دنتخادرپیم ،
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نیبشوخ یمالـسا  بالقنا  ناریا و  هب  دنروآیمرد و  شیوخ  فّرـصت  هب  ار  یلد  دنهدیم و  يراگدای  ناونعب  یناریا  ریغ  جاجح  اب  دروخرب 

ای تشاد ، ار  هر »  » ماما ترـضح  سکع  هک  یناموت  رازه  یناـموت و  دـصناپ  ياهـسانکسا  ِنداد  اـب  هک  ار  یناـسک  مدـید  مدوخ  دـنزاسیم .
سّدقم عافد  ای  تدحو  هتفه  ای  یلوبمالسا  دلاخ  ای  نیطسلف  هضافتنا  ای  ناریا  رد  اکیرمآ  یـسوساج  هنال  لاغـشا  نآ  شقن  هک  ار  ییاهربمت 

غّلبم اًلمع  ناشراثیا ، صولخ و  افـصنیا و  اب  اهنیا ، دهد . ناشریخ  ادخ  دندرکیم . بذـج  ار  رگید  ياهروشک  ناناملـسم  هداد ، هیدـه  دوب ،
ینیریـش دناتیب . لها  ناوریپ  يوربآ  تّزع و  هیام  دنناریا ، یمالـسا  بالقنا  ادهـش و  نوخ  ناسرمایپ  تّما و  ماما  ياهنامرآ  بان و  مالـسا 

، ارچ دنیرفایب ... ؟ وربآ  دشاب و  ابیز  نیریش و  شاهمه  رفس ، نیا  دوشیمن  ایآ  یلو ...  دیادزیم . ار  کبس  تاکرح  نآ  یخلت  اههنحـصنیا ،
! دوشیم

« دیاب  » ات تسه »  » زا

. تسا تقد  هّجوت و  لباق  زین ، جح  یللملانیب  یسایس و  دُعب  اهراتفر ، فعض  تّوق و  نآ و  ریثأتو  جح  يدوخو  یلخاد  دعب  هب  تبسن  نیا ،
ییارجا ياهورین  نارئاز و  زا  اجب  بوخ و  هدافتـسا  يزیرهمانرب و  یلو  تسا ، رفـس  نیا  رد  قّقحت  لباق  یمیهاربا ،» جـح   » يالاو ياـهنامرآ 

؟ دوشیم هتفرگ  راک  هب  تسا ، هتسیاش  هک  اج  ره  رد  سک  ره  ایآ  تسا . مزال 
ایآ دیآیم ؟ تسد  هب  هرمث  دریگیم ، ماجنا  هک  یجراخم  نازیم  هب  ایآ 

« دیاب  » ات تسه »  » www.Ghaemiyeh.comزا ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:120
ار نآ  یـسایس  دـعب  جـح و  ِندوب  هرگنک  نارئاز ، همه  ایآ  دـنراد ؟ ار  مزال  دّـهعت  يزوسلد و  یهاـگآ ، ناراکردـنا ، تسد  لـماوع و  همه 

هیجوت یفاک  هزادـنا  هب  ام  نارئاز  دوخ  ایآ  دنـسرب ؟ یهارمه  یلدـمه و  هب  رگید  ناناملـسم  اب  طابترا  هار  زا  رفـس ، لوط  رد  اـت  دـناهتفریذپ 
هچ راک ؟ ياوتحم  لمع و  هرهوج  هب  ای  میهدیم  ّتیمها  رتشیب  راک  لکـش  هب  ایآ  دـننک ؟ هیجوت  مه  ار  نارگید  اهدروخرب ، رد  اـت  دـناهدش 
راک مزال ، هزادـنا  هب  اـیآ  مینک ؟ لـقتنم  نارگید  هب  ار  تّما  ماـما  ياههشیدـنا  یعیـش و  ِباـن  رّکفت  بـالقنا و  گـنهرف  میاهتـسناوت  هزادـنا 

؟ میزادرپب بتاکم  بهاذم و  اهتیّلم و  رگید  توعد  هب  ات  دریگیم  ماجنا  نارئاز  دوخ  يور  يرکف  یگنهرف و 
. دبای قّقحت  کیدزن  هدنیآ  رد  تسین ، رگا  دشاب و  تبثم  اهلاؤس  نیا  خساپ  تسا  دیما 

هـضیرف نوـچ  تسین ، مه  ياهراـچ  دـناهدروخلاس . داوـسیب و  ییاتـسور ، ییـالاب  دـصرد  دـهدیم ، لیکـشت  ار  اـم  نارئاز  هک  يرـشق  هـتبلا 
نیمه رد  اّما  درک . نیزگیاج  یبالقنا  ياههزیگنا  اب  روشرپ و  هدرکلیصحت ، ناوج ، دارفا  اب  ار  نانآ  ناوتیمن  دنهدیم و  ماجنا  ار  ناشینید 

هب رتقیمع  رارـسا  رتشیب و  تفایرد  جـح ، زا  دـنهاوخیم  هک  دـنراد  دوجو  مه  يدایز  دارفا  نارئاز ، زا  هعومجم  نیمه  نایم  رد  اـهناوراک و 
ار نانآ  يرکف  هیذغت  ِناوت  هزادنا  هچ  ات  تاوزج و ...  تاّیرشن و  یهورگ ، ياههناسر  ياههمانرب  جاجح ، یشزومآ  ِتاسلج  دنروآ . تسد 

؟ دراد
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رئاز ای  یناتـسکاپ  ای  ییاقیرفآ  کی  هک  نیمه  میتسه ؟ یـضار  هچ  زا  شوخلد و  هچ  هب  ام  هک  میازفیب  مه  ار  نیا  رگید ، ناناملـسم  هراـبرد 

هب تبسن  هناقشاع  تاراهظا  فرص  ؟ تسا یفاک  ینیمخ »... ! بوخ ! یلیخ  ناریا ، : » تفگ ام  اب  دروخرب  رد  يرـصم  ناملـسم  ای  ییایزنودنا 
ام نابز  زا  یتقو  هک  نیمه  دـننادب . ام  بالقنا  ناریا و  زا  رتشیب  هچ  ره  هک  دـنراد  شطع  اهنآ  دزاس . دنـسرخ  ار  اـم  دـیابن  ناریا  بـالقنا و 
هچ ات  اهدروخرب  هنوگنیا  یپ  رد  دزاس ! عناق  ار  ام  دیابن  دننکیم  رتشیب  ِّتبحم  راهظا  دفکشیم و  ناشهرهچ  میتسه و  یناریا  هک  دنونـشیم 

؟ مینک باریس  ار  نانآ  شطع  میهدب و  تاعالطا  مینزب و  فرح  نانآ  اب  ناشدوخ  نابز  هب  میناوتیم  ّدح 
؟ تسیچ ماظن  يارب  ام  حرط  دوب و  هچ  تضهن  رد  ام  رّکفت  میدش ؟ زوریپ  هنوگچ  میدرک ؟ بالقنا  ام  دش  هچ  هک  دـننادب  دـنهاوخیم  نانآ 
هچ دـنمهفب  دـنهاوخیم  تسین . یفاک  مه  زاب  درک ، زوریپ  ار  ام  ماما » يربهر   » و تّما » تدـحو   » هک مینک  لقتنم  نانآ  هب  میناوتب  رگا  یتح 

هملک ذوفن  تسادق و  زمر  دوش و  اهلد  بوبحم  تسناوت  هنوگچ  ماما  تسین ؟ ماما  رگید  ياهاج  رد  ارچ  دش ؟ ادیپ  ناریا  رد  یماما  هک  دـش 
تدـحو هب  دـنناوتیم  ییاـهرایعم  هچ  اـب  نارگید  دوب ؟ راوتـسا  ییاـههیاپ  هچ  رب  اـم  تّما  ناـیم  رد  تدـحو  یگتـسبمه و  نیا  دوب ؟ هچ  وا 

؟ دروآ دیدپ  مه  رگید  ياهاج  رد  داتفا ، قافتا  ناریا  رد  هک  ار  هچنآ  ناوتیم  هنوگچ  هرخالاب  و  دنسرب ؟
! تسا زوم  هباشون و  بابکولچ و  نداد  زا  رتمهم  هدیا ، رکف و  نداد 
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شزومآ و تامدـخ و  همانرب و  نیرتهب  زا  رگید  ياهاج  اب  هسیاقم  رد  ناـیناریا  يرازگجـح  ِعون  دریگیم و  ماـجنا  يرایـسب  تامدـخ  هتبلا 

یناسنا يورین  میظع  مجح  زا  هک  دسریم  رظن  هب  اّما  ادخ ، اب  ناشرجا  دنکن ، درد  ناراکردناتسد  ِتسد  تسا ، رادروخرب  تیاده  غیلبت و 
ات میهدیم .. ! هک  يراعـش  میراد و  هک  ییاعّدا  ِبساـنت  هب  تفرگ ، هرهب  نیا  زا  شیب  ناوتب  دوشیم ، هتفرگ  راـک  هب  هک  يّداـم  تاـناکما  و 

. دوشن نآ  نیا و  يدونشخ  يادف  فده ، لصا 
نیا هچ  ره  دبلطیم . تیادـه  يزیرهمانرب و  ریبدـت ، رکف ، شاهظحل ، هب  هظحل  شزور و  هب  زور  تسا . گرزب  تایلمع  کی  نوچمه  جـح ،

. دوب دهاوخ  رتنوزفا  شیاهینیرفآ  يزوریپ  یهدهرهب و  دشاب ، رتيوق  اههنیمز 
یـسایس كرد  دنچ  ره  تسا ؛ فیعـض  ام  یترـشاعم  گنهرف  دشاب . رتشیب  دـیاب  نامروشک  رد  نارئاز  هب  تبـسن  یـشزومآ  یگنهرف و  راک 

نیا هب  مدـق  ّتبحم ، تفرعم و  اب  هناقـشاع و  هناهاگآ و  ياهّدـع  هتبلا  میونـشیم . مه  جاّجح  دوخ  نابز  زا  ار  هیالگ  نیا  تسـالاب . اـم  ّتلم 
هب رتهتسب  ِبلق  هتسب و  ِمشچ  اب  هک  مه  یناسک  یلو  تسا . نانآ  یلبق  ياههنیمز  تاعلاطم و  تارّکفت ، ِلوصحم  نیا  دنراذگیم و  نیمزرس 

. دنتسین مک  دنراذگیم ، ماگ  نافرع  روعش و  نوناک  نیا 
هب تبـسن  هچ  نایناریا و  دوخ  اب  هطبار  رد  هچ  دـنراد ، غیلبت  شور  رد  يروآون  مه  یناسک  تسا . رتمک  يراـکتبا  ياههویـش  یغیلبت و  راـک 

نادیم دوش و  مهارف  رتشیب  نانآ  يارب  هنیمز  دیاب  هک  جاجح ، رگید 
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. رتزاب ناشروضح  يارب 

نارگید یغیلبت  راک 

اهتعامج و ماما  هّجحیذ  لّوا  ياهزور  زا  دننکیم . هدافتـسا  مجرتم  زا  هک  مدید  هّکم ، رد  دجـسم  نیدنچ  رد  لاسما  مینیبب : ار  نارگید  راک 
اب دـنتخادرپ ، ینارنخـس  داریا  هب  زامن ، زا  سپ  و  دوب ) نینچ  مه  لبق  ياهلاس   ) دـش ناشیادـیپ  اـههّلحم  دـجاسم  رد  یتح  دـیدج  ياـهبیطخ 

، دندوب هّیکرت  جاّجح  هک  ياهقطنم  رد  درکیم . همجرت  یلوبناتسا  یکرت  هب  ار  اهنآ  مجرتم  زارف ، هب  زارف  مییانـشآ . مینادیم و  هک  ییاوتحم 
ناطلـس یناـمثع و  تموکح  روـشک و  نآ  یعاـمتجا  لـئاسم  هیکرت و  عاـضوا  زا  یقـالخا ، یناـمیا و  يداـقتعا و  ثحاـبم  زا  ریغ  نارنخس 

رظن رد  مه  ار  دـجاسم  رد  ناگدـننک  تکرـش  ِعون  ياوه  لاح و  دـننکیم و  راک  هدـش  باسح  هچ  هک  مدـید  تفگیم . دـیمحلادبع و ... 
. تسا هدش  تیاده  هزیلاناک  یعون  هب  مه  هدش  حرطم  ياهثحب  دنراد و 

. هشیدنا رکف و  ءاقلا  رشن و  عبط و  ياهراک  هب  نینچمه  يداقتعا ، یسایس ، ياهثحب  هب  ّطلسم  ناناد  نابز  رب  منکیم  دیکأت  زاب 
یکرت و نابز  هب  مجرتم  ود  طّسوت  زامن ، زا  سپ  بیطخ  ياهفرح  متفر ، هدباعم  نادیم  دجسم  هب  زامن  يارب  رهظ  هک  دوب  هّجحیذ  مشش  زور 

همه نیا  هک  میدوب  یّمهم  یلیخ  ياهمدآ  اهام  هک  مدیمهفن  كدنا . ینیعمتسم  يارب  مه  نآ  دشیم ، وگزاب  یناغفا ) هجهل  اب  هتبلا   ) یـسراف
دنیوگ ياهفرح  ای  دندرکیم ، يراذگهیامرس  نامیارب 
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! دنلّطعم لو  اههراچیب  نیا  ای  تشاد ، یگداعلاقوف 

یهاگآ یناریا  جاجح  هزادنا  هب  رئاز ، ناناملـسم  همه  دنتـسین . مه  هجیتنیب  هدـیقع  لیمحت  رد  يراشفاپ  غیلبت و  همه  نیا  زا  تروصره ، رد 
دنهاگآان و ریقف و  ینید  لئاسم  نیرتییادتبا  رد  مالسا ، ناهج  راطقا  زا  ناگدمآ  جح  هب  نیمه  زا  یخرب  دنرادن و  ینید  تریصب  یسایس و 
ات دورو  هظحل  زا  ار  یغیلبت  يرکف و  ناراـبمب  ناـمه  مه  ناـنیا  دـننکیم . شوگ  ناـنیا  تاءاـقلا  هب  دـننکیم و  ضرق  مه  رگید  شوـگ  ود 

. دنهدیم ماجنا  نامایب  عادو ، ماگنه 
هب روج  عمج و  سکوـل و  زیمت و  فـلتخم و  ياـهنابز  هب  ناـگیار و  روـطب  یتـلود  ياـهروشورب  ّتیباـهو و  یغیلبت  تاوزج  هاـگدورف ، رد 

تاغیلبت مه ، هلـصاف  نیا  رد  دنهدیم . هیده  نارئاز  هب  امیپاوه  ناکّلپ  ياپ  ار  ِکلم »  » هیدـه ِنآرق  هک  زاورپ  هظحل  ات  دوشیم ، هداد  جاجح 
، اـههعمج زاـمن  ياـههبطخ  دراد ،) مـه  یـسراف  تاحفــص  یخرب  هـک   ) اـههمانزور تاـعوبطم و  نوـیزیولت ، وـیدار  یهورگ و  ياـههناسر 
رتافد و زورهنابـش ، ِفلتخم  ِتاقوا  رد  مارحلادجـسم  یبنلادجـسم و  رد  داشرا  ظعو و  ياهیـسرک  فلتخم ، دـجاسم  رد  ابطخ  ياهینارنخس 
هب همجرت  اـب  نآرق  عیزوت  ناـگیار ، تاوزج  عیزوت  اـب  هارمه  رهـش  فـلتخم  ياـهاج  رد  فورعم  هب  رما  ینید و  داـشرا  ياههبعـش  زکارم و 

، هّکم رد  روث  ارح و  هوک  نییاپ  هنیدـم ، رد  دـحا  هعبـس و  دـجاسم  نیفیرـش ، نیمرح  رد  هدـید  میلعت  غّلبم و  دارفا  روضح  فلتخم ، ياهنابز 
ياهنیشام رضاح ، نیبطاخم  بسانت  هب  یعرف  دجاسم  رد  مجرتم  زا  هدافتسا  عیقب ، رانک 
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اب تبحـصو  سامت  زا  نارگید  یهن  اهیناریا و  هیلع  ّوج  داجیا  دـنکیم ، هوزج  شخپ  یغیلبت و  راک  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راّیس 

. تسا نانآ  یغیلبت  میقتسم  ياههویش  زا  همه  ددرگیم ، شخپ  هاگیب  هاگ و  هک  ییاهاتفتسا  اهاوتف و  یناریا ، جاّجح 
يرهاـظ ياـههولج  نیمرح و  هعـسوت  رهـش و  تشادـهب  هاـگنامرد و  کـنخ و  بآ  زا  دـنهدیم ، هئارا  جاـجح  هب  هـک  مـه  یتامدـخ  عوـن 

یخرب هک  دابم  یفخم  و  دنکیم . بذج  دوخ  يوس  هب  ار  هتسب  شوگ  مشچ و  ناناملسم  لد  تسا و  میقتـسم  ریغ  غیلبت  یعون  ناشیاهراک ،
. دنوشیم اهیزاسرهاظ  نیا  نوتفم  زین  یحطس  نایناریا  زا 

تاّوق «، » ینطو سَرَح   » ياهورین يریگراک  هب  زا  دوب ، هتـشون  اهیدوعـس  ّجـح  تامدـخ  هب  تبـسن  هک  ناـشیاههمانزور  زا  یکی  هلاقمرـس  زا 
نخـس داد  روشک ، فلتخم  ياههناخترازو  تامدخ و  ترازو  هفاّشک ، هطرـش ، یندملا ، عافد  جـح ، ترازو  ّجـحلا ،» نما  تاّوق  «، » هّحلـسم

ات دـننکیم  ییارآفص  ، جاجح ربارب  رد  هک  ار ، هئراطلا ) تاّوقلا   ) شروش ّدـض  ياهورین  هنالاّعف  يراکمه  منکیم  هفاـضا  نم  و  دوب . هداد 
. دنریگب مشچ  رهز 

ياهفرح لّوا ، هحفـصرد  رتیت  بات و  بآ و  اب  هک  منک  اههمانزور  هب  هراشا  زاب  ناریا . ّدـض  رب  ّوج  داجیا  اـب  تسا  هارمه  تاـغیلبت ، نیا  همه 
دـناهدرک و سکعنم  نارهت » تموکح  يوس  زا  مسیرورت  هب  رـالد  نویلیم  دـصهنالاس  صیـصخت   » رب ینبم  ار  برغ  يربـخ  لـفاحم  هیاـپیب 

! اهیزاس وج  هنومن  نیا  زا  یلیخ 
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انم تافرع و 

هراشا
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تافرع هب  چوک 

74 / 2 / 18
اب هورم  افـصرد و  شیپ  زور  دـنچ  هک  تموـکح  ناـمهم  ناـمه  مدـید  زاـب  هک  يزاـمن ، یفاوـط و  مـتفر و  ادـخ  مرح  هـب  هّـجحیذ  رصع 8 
رس تشپ  مّوس  فصرد  دش . برغم  لرتنک . تظافح و  نامه  اب  داتسیا ، زامن  هب  میهاربا  ماقم  تشپ  درکیم ، یعـس » ، » ظفاحم تروکـسا و 
زا یکی  دوب . نم  زا  رتولج  فص  . داتـسیا ناذا  هب  مه  يزلام  لها  زا  دـیاش  يدرم  تساخرب ، هک  ربکا » هَّللا   » گناب متفرگ . اج  تعامج  ماـما 

ال : » تفگ وا  هب  دـمآ و  دـنمونت  نشخ و  ياههطرـش  زا  یکی  داد . همادا  وا  اـّما  درک ، ضارتعا  دوب ، زامنـشیپ  کـیدزن  هک  يدوعـس  ياـملع 
تمـس زا  ناـشک  ناـشک  تفرگ و  ار  شتـسد  دـید ، ار  درم  نیا  تمواـقم  نوچ  ییوـگب . ناذا  يرادـن  قـح  یتـسین ، ماـما  هک  وـت  زوـجی ،»

، درب نوریب  دوسألارجح 
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داجیا ماّهتا  هب  نارومأم  تفگ ، ربکا  هَّللا  دـنلب  هچوک  رد  یـسک  هفوک ، رد  ناـیوما  رـصع  رد  هک  مداـتفا  ییاـههنومن  داـی  اـجک . منادیمن  و 

. دندرک شریگتسد  شروش 
، هفرع زور  حبصو  دنـسرب  انم  رد  هفرع  بش  فوقو  تلیـضف  هب  ات  دندوب  انم  هب  نتفر  لاح  رد  جاجح ، ّتیعمج  لیـس  مارحلادجـسم ، نوریب 
، هدـباعم مارحلادجـسم ، ياهنابایخ  دادـتما  دـنوریم ، تافرع  هب  بلغا  ار  هفرع  بش  یناریا  جاجح  دـنور . اجنآ  هب  تافرع  رد  فوقو  يارب 

يوس هب  اوه  نشور  کیرات  رد  زامن ، زا  سپ  هفرع  زور  حبص  . دندوب هسّدقم  رعاشم  مزاع  هک  دوب  اهسوبوتا  زا  ّدتمم  یفـص  ، هیزیزع هضور ،
. دوب هتشذگ  باتفآ  زا  یتعاس  میسرب ، اجنآ  هب  ات  میداتفا . هار  تافرع 

هب هدایپ ، ياهریسم  زا  مه  شوپدیفس  ّتیعمج  لیس  یلو  میتفریم ، اهنیـشام  هداج  زا  هراوس و  ام  تسا . هّکم  يرتمولیک  دودح 25  تافرع ،
اب میهاربا ! توعد  ادـخ و  يادـن  هب  ینویلیم  ِییوگ » کیّبل   » نیا رد  روضح  تشاد  یهوکـش  هچ  دوب . ریزارـس  تافرع  هب  ام  ریـسم  تازاوم 

ياهبذاج هچ  یهلا  تمحر  نیمزرـس  دیـشک ؟ ناـبایب  کـی  يوس  هب  ار  تیعمج  همهنیا  ناوتیم  هماـنرب ، هنیزه و  تاـناکما و  ورین و  مادـک 
! دراد

، تفرگ شیپ  رد  ار  قارع  هار  ياهبطخ  داریا  زا  سپ  درک و  چوک  البرک  يوس  هب  انم  زا  ع »  » نیسح ماما  يرجه ، لاس 60  رد  هیورت  زور  اّما 
. دنک هاگآ  هار »  » هب ار  تیالو  زا  هدش  ادج  هعماج  دناودب و  یمالسا  تّما  ياهگر  رد  ار  نید  نوخ  شاییاروشاع ، تضهن  اب  ات 

، دنکیم يدیدج  يایند  دراو  ار  ناسنا  تافرع  رد  نداهن  ماگ 
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ادهشلادیس ندناوخ  هفرع  ياعد  دای  هب  ار  ناسنا  دوشیم ، هدید  همحرلالبج »  » يالاب هک  یگنر  دیفـس  ِنوتـس  هرطاخ ، ّتیونعم و  زا  راشرس 

. دشکیم ع »  » يدهم ترضح  شیالوم  یپ  رد  ار  رئاز  تافرع ، رد  ندز  ماگ  دزادنایم و  ترفغم  تمحر و  هوک  نیا  هنماد  رد  «ع »
«: ارهز لگ   » ِناونع اب  مدوب ، هدورس  شیپ  زور  دنچ  نیمه  هک  متخادرپ  همزمز  هب  دوخ  اب  هدروآرد و  ار  يرعش  دوخ  بیج  زا 

مدرک رس  وت  ِقارف  شتآ  اب  مدرک  رفس  وت  یپ  رد  رمع  کی 
مدرک رحس  لصو ، قوش  هب  ار  بش  دیدرگ  بش  وت ، راظتنا  هب  مزور 

مدرک رز  رهوگ و  رتهدنزرا ز  ار  لد  نیا  وت  قشع  يایمیک  اب 
مدرک ربخ  دوب ، هتفخ  هک  ار  لد  دندرکیم  وت  دای  هک  یلفحم  ره 

مدرک رد  هب  وت ، زج  هچنآ  ره  لد  زا  ییارهز  لگ  يا  تیور  رهِم  زج 
مدرک ررض  هکلب  تشادن ، يدوس  دوب  رس  نیا  رد  وت  زج  هک  ره  يادوس 

مدرک رظن  هچ  ره  هب  وت  قشع  اب  همحّرلا  لبج  انم ، رد  هّکم ، رد 
مدرک رگد  رکف  لصو ، هار  رد  ار  تلامج  دیدن  ماهدید  نوچ 
مدرک رذح  سْفَن  ز  مدش ، مِرُحم  مدرگ  مرح  میرح  ِمرحَم  ات 

مدرک رب  هب  عوشخ ، زا  یمارحا  متاقیم  وچ  تسوت  ياضر  يوک 
مدرک رگج  ِنوخ  وضو ز  مه  نم  تسا  نینوخ  ِتعکر  ود  نیقی ، زمر 

نآ تشد و  نیا  رداچ و  نآ  رداـچ و  نیا  وس و  نآ  وس و  نیا  هب  دـنزیریم و  کـشا  ـالوم »  » ندـید یپ  رد  تاـفرع ،»  » رد هک  دنتـسین  مک 
ادخ نانامهم  عمج  رد  هک  دندقتعم  مسوملا ) دهشی   ) دراد روضح  جح ، مسوم  رد  ترـضح ، هک  ثیدح  نآ  قبط  دنزودیم . مشچ  تشد ،

نیا رد 

تافرع هب  www.Ghaemiyeh.comچوک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:132
. دراد روضح  ضیف  تمحر و  نافرع و  ِتشد 

. دوب رتکنخ  هتشذگ  ياهلاس  هب  تبسن  اوه  مدز . اهرداچ  يال  هب  تافرع و ال  ياهنابایخ  رد  یتشگ  دوب . هدنام  رهظ  هب  یتعاس  دنچ  زونه 
هب دـناهدرک ، يرایبآ  هتـشاک و  شیپ  لاس  دـنچ  زا  يریوک  نابایب  نیا  رد  هک  ار  یلاهن  رازه  دادعت 120  دیزویم . عوبطم  میالم و  یمیـسن 

. دراد دوجو  اهرداچ  نیب  ياهریسم  مه  اهنابایخ  هیشاح  رد  مه  اهتخرد  نیا  دیـشخبیم . تفاطل  ار  اضف  دوب و  هدش  لیدبت  رادهیاس  یتخرد 
دشیم و شخپ  اضف  رد  یعونصم  ناراب  زیر  تاّرذ  دشیم ، میسقت  هخاش  راهچ  هب  الاب  رد  هک  عفترم  ییاههلول  قیرط  زا  مه  ییاهتمـسق  رد 

ریز اـهتخرد و  هیاـس  رد  اـت  دـشکب  دوخ  يوس  هب  ار  ياهّدـع  هقطنم ، نآ  هک  دوب  یعیبـط  تخاـسیم ، بوطرم  ار  اوه  درَگ ، تروصب  بآ ،
. دنریگب هانپ  بآ ، تاّرذ 

بذـج ار  لد  یـسیطانغم  نوچ  هک  دوب  تافرع  رد  وا  شیاین  و  ع »  » نیـسح هبذاج  نیا  دیـشک و  دوخ  يوس  هب  رایتخایب  ارم  همحرلالـبج ،
. تفگن نخس  الوم  اب  ياهلمج  دنچ  دشیمن  درکیم .

! نیسح يا 
زونه هک  يدناوخ  هچ  تشد ، نیا  رد  وت 

؟ دننالان وت  هیرگ  زا  همحرلالبج ،»  » ياهگنس
تخومآ دیاب  وت  مه ز  ار  قشع 

، ار ّتیمیمصو  تاجانم  و 
تخانش وت  مالک  دیاب ز  مه ، ار  ادخ  و  ار ، ّتیدوبع  و 
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زونه هک  يدناوخ  هچ  وت  یتفگ ، هچ  وت  هفرع ، ياعد  رد 

!؟ تساجب تشد ، نیا  هنهپ  رد  وت  نافرع  بت 
تافرع تشدنهپ 

، تسا تفرعم »  » يداو
تسا لصو  رعشم »  » هب و 
. روعش روش و  يداو 

دراد نافرع  وت  مان  زا  تشد ،
تسا نیگآرطع  وت  دای  زا  بش  و 

دراد ییادخ  گنر  نامسآ 
. تسا کیدزن  نیمز  هب  ییوگ  وت  و 

! حالس نافرع و  درم  نامیا ، لالز  يا  نیسح .. ! يا 
، هفرع ياعد  رد 

زورماک یتفگ ، هچ  وت  يدناوخ ، هچ  وت 
مرگ همیخ  ره  ریز 

گرزب گنس  ره  هیاس  رد  هک  ای 
هوک نماد  رد  هک  ای 

دننایرگ نایجاح 
... ؟ دناهمزمز رد  همغن و  رد  وت  اب 

ِتعسو هب  هرِمن »  » گرزب دجـسم  رتهب . هچ  درذگب ، اعد  تدابع و  اب  رگا  تسا و  گنرد  فوقو و  فرِـص  ، تسا بجاو  ارحـصنیا  رد  هچنآ 
یجاح رازه  اههد  تافرع ، تمس  کی  رد  عبرم ، رتم   14000
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يراگدای سکع  اشامت و  هب  مه  ياهّدع  و  عّرضت ، اعد و  هب  هک  تسا  ّتیعمج  زا  ياهلغلغ  همحّرلالبج ، يالاب  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  ار 

فارتعا شیوخ  ياطخ  هب  ای  دنتخانـش ، ار  رگیدکی  تافرع ، نیمه  رد  یلقن  هب  مه  اّوح  مدآ و  تسا . مدآ  زا  رپ  اج  همه  دنلوغـشم . نتفرگ 
. دندرک

نارئاز تمدخ  رد 

اب هدـش  یـشکهلول  ناوارف و  بآ  کنیا  تشاد . تمحز  هشیمه  ییوشتـسدو و ...  بآ  دوب . تاناکما  نیرتمک  دـقاف  يداو  نیا  شیپاهلاس ،
ياهعبنم هوک ، يالاب  تسا . مک  ّتیعمج ، مجح  بسانت  هب  مه  زاب  هتبلا  ّبترم ، ياهییوشتسد  اب  دراد ، دوجو  اجنیا  رـساترس  رد  يوق ، راشف 

 ... حـیبست و راولـش و  ساـبل و  همقمق و  رتـچ و  هـالک و  شفک و  یندیـشون ، یندروخ ، عوـن  همه  هار ، رـس  دروـخیم . مشچ  هب  بآ  میظع 
. ددرگیم هضرع  اهشورفتسد  طّسوت 

هب اهیناریا  دمآ  تفر و  متـشذگیم ، هک  تافرع  رد  ّرقتـسم  یناریا  هاگنامرد  يولج  زا  دشخردیم . مه  اجنیا  ادـخ  فطل  هب  ام ، زیزع  ناریا 
تأیه منیبب . ار  هناـخوراد و ...  راـمیب و  تیزیو  ِّتقوم  ياـهقاتا  ناراـمیب و  فصهک  مدـش  هسوسو  درک . بلج  ار  مرظن  هطّوحم  نآ  لـخاد 

روش و نامه  اب  مه  اجنیا  ینامرد ، یتامدخ و  يورین  راتسرپ ، کشزپ ، زا  بکرم  شاهرفن ، رداک 430  اب  ناریا  یمالسا  يروهمج  یکشزپ 
دنکیم عمج  باوث  تسا و  راک  مرگ  هّکم ، هنیدم و  يزوسلد  صالخا و 
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. ناشلاح هب  اشوخ  دوشیم . کیدزن  یهلا  ياضر  برق و  هب  هلپ  هلپ  و 

رد يرآ  دـناهدش ، يرتسب  ناـشرفن  دادعت 113  هک  دـناهدوب  هدـننک  هعجارم  يوگخـساپ 4300  تافرع ، رد  ناـشروضح  لّوا  زور  رد  اـهنت 
يراـمیب و هنیمز  مه  تسا و  رتـشیب  تماـقا  ِناـمز  مه  هک  نوـچ  تـشاد ، دـنهاوخ  يرتـشیب  تامدـخ  اـنم  رد  هدـعاقلایلع  تاـفرع . نـیمه 

ناریا یناـمرد  یکـشزپ و  زکارم  هب  مه  اـهیناریا  ریغ  یتح  هنیدـم ، هّکم و  رد  تسا . رتنوزفا  نکاـما  نیا  ّصاـخ  تالکـشم  یگدزاـمرگ و 
؟ نیا زا  رتهب  یغیلبت  هچ  و  دننکیم . تفایرد  تامدخ  و  هدرک ، هعجارم 

ياهـشخب رد  رامیب  ندرک  يرتسب  یـسناژروا و  ياهاوادم  ییاپرـس و  ياههنیاعم  جـح و  رد  یناریا  صّـصختم  یمومع و  ناکـشزپ  روضح 
زّهجم هنوگنیا  هک  تسا  ناریا  جح  تاراختفا  زا  یکشزپنادند و ...  یفارگویدار ، هاگشیامزآ ، تامدخ  زین  و  دّدعتم ، ياهیحارج  فلتخم و 

. تسادخ هناخ  نارئاز  تمدخ  رد  هدامآ ، و 
. تسا یسایس  یگنهرف و  ياهتیلاعف  یهافر و  تامدخ  هب  تادابع ، تایونعم و  یگتخیمآ  رد  ناریا  جح  ییابیز  تفارظ و  یبوخ و 
نیکرـشم زا  تئارب  مسارم  يارجا  کسانم و  ماکحا و  شزومآ  یتشادـهب و  هچرتفد  نادـمچ و  كاس و  نارفاـسم و  لـقن  لـمح و  لـئاسم 

همه و تسپ و ...  تارباخم و  تیلاعف  مسارم و  يربخ  ششوپ  ملیف و  هیهت  اهرانیمس و  لیکـشت  عیقب و  رد  روضح  لیمک و  هفرع و  ياعدو 
. تسا مالسا  ناهج  رد  یناریا  جاجح  يدنلبرس  هیام  دوشیم و  هدید  قیقد  يزیرهمانرب  اب  مه و  رانک  رد  همه 
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تئارب يارجا 

« تافرع  » هتکن نیا  ساسا  رب  دیآیم . رتشیپ  دوشیم و  رتخاتـسگ  ام  فیرح  مینک ، ینیـشن  بقع  مییایب و  هاتوک  ام  هچ  ره  هک  تسین  یکش 
یناکم طیارـش  هن  دنتـشاد . رارق  نایرج  رد  شیب  مک و  اهناوراک  دوش . لمع  فیلکت  نیا  هب  ات  دوب  هدش  باختنا  تئارب  مسارم  يارجا  يارب 

مه ناریپ  یخرب  دـندش . هدامآ  اهناوراک  ياهرتناوج  دادیمن . اجکی  رد  ار  همه  روضح  هزاجا  هّیـضق  تـالامتحا  نارئاز و  لاـس  ّنس و  هن  و 
دنـسرخ ادـخ  تمحر  راوج  رد  ار  هر »  » تما ماـما  حور  هک  یمـسارم  رد  روضح  قوش  دنتـسویپ . عمج  نیا  هب  دـنناوج ، هکنیا  ِتاـبثا  يارب 
یـضعب دنچ  ره  دوب . هدشن  رازگرب  مسارم  لرتنک ، صاخ  طیارـش  ّتلعب  لاس 73  رد  هک  صوصخب  دـشیم . هدـناوخ  اههرهچ  زا  دزاسیم ،

ببس نالوؤسم  تعاجش  تیارد و  نکیل  دوش ، وغل  دنناشکب و  یلیطعت  هب  ار  نآ  يوحن  هب  دننکفیب و  اهلد  رد  ساره  لوه و  دندیـشوکیم 
. دنزاس یلمع  ار  همانرب  ّوج ، نیا  مغریلع  دش 

اب مسارم  رهظ  زا  لبق  ِتعاس 11  دش . لصو  مه  هب  همه  اههمیخ  زا  رگید  يدادعت  داتس و  ناگدازآ ، اهنادنابز ، رداچ  هثعب و  گرزب  رداچ 
تیالو تبحم و  راهظا  نامز و  ماما  اب  يزرو  قشع  هک  نیـسای » لآ  ترایز   » هتـشذگ ياهلاس  لومعم  قبط  سپـس  دـیدرگ ، زاـغآ  یحاّدـم 

، هوکـشرپ یتعامج  زامن  دندرک . تافرع  رد  فوقو  ّتین  همه  رهظ ، ناذا  ماگنه  ندیـسر  ارف  اب  دش . هدناوخ  تسا ، ترـضح  نآ  هب  تبـسن 
هب ًامسر  ار  نیکرشم » زا  تئارب  ، » اهراعش تئارب و  تایآ  توالت  هاگنآ 
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. دروآ هنحص 

نیقی هّیضق  لصا  هب  تبـسن  دنچ  ره  دندوب ، هدرک  رقتـسم  شروش  ّدض  ياهورین  هثعب ، اهیناریا و  ياهناوراک  کیدزن  تافرع و  رد  اهیدوعس 
هفرع رصع  دندرکیم  رکف  اسب  هچ  دنتسنادیمن ، مه  ار  ارجا  تعاس  درک . میهاوخ  رازگرب  انم  ای  تافرع  رد  دوب  هدش  هتفگ  نوچ  دنتشادن ،

ناشیاهمیـسیب رد  اعد . تسا و  زامن  دـش  هتفگ  نانآ  هب  دـننک ، يریگولج  تلاخد و  ات  دـندمآ  یتقو  دوب . دـهاوخ  هفرع  ياعد  اـب  ناـمزمه 
جاجح فرط  همه  هک  یطیحم  رد  دنوش و  ماخ  هک  دوبن  دیعب  دندوب . زامن  نایاپ  رظتنم  دوشیم و  هداد  دروخرب  روتـسد  هک  دـشیم  هدـینش 

. دندرگ بکترم  یماظن  هابتشا  کی  دنوش و  لمع  دراو  دنّرقتسم ،
نیلّوا زا  عقاو  رد  یلو  دیشکیمن ، لوط  تعاس  ود  یکی  زا  شیب  دوب ، رتلّـصفم  هک  مه  هتـشذگ  ياهلاس  رد  یتح  مسارم ، هعومجم  هچ  رگ 

زا سپ  اهزور  هکلب  یناریا  جاـجح  نتفر  ماـگنه  اـت  تسا ، ریاد  ناـیناریا  نیکرـشم » زا  تئارب   » مسارم نیمزرـس ، نیا  هب  ناـیناریا  دورو  زور 
، اهیدوعـس ناهذا  رد  لقاّدـح  ار  دوخ  ياج  هدـشیم و  ارجا  لبق  اهلاس  زا  هک  جـح  یـسایس  رادناج و  مسارم  اـهنت  نوچ  ناـیناریا . تمیزع 
ار و نآ  ریثأت  تسا . تئارب  مسارم  نیمه  دوشیم ، حرطم  فلتخم  لفاحم  رد  هدرک و  زاب  تاـعوبطم  اـههناسر و  رگید ، ياـهروشک  نارئاز 

ریگارف جوم  کی  مسارم ، زا  لبق  اهزور  زا  دـش ) داـی  مه  اًـلبق  هک  هنوگنآ   ) هک تفاـیرد  ناوتیم  اـجنآ  زا  ار  نآ  يارجا  زا  اـکیرمآ  فوخ 
دوشیم عورش  نآ  ّدض  رب  دجاسم  ياهینارنخس  اههبطخ ، اههمانزور ، اههناسر ، رد  یتاغیلبت 
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هب جح  يدابع  شمارآ  نوکس و  اب  فلاخم  ار  ییامیپهار  تارهاظت و  راعش و  سکع و  مچرپ و  لمح  راعـش و  يادصندرب  الاب  هنوگ  ره  و 

! دنرمشیم خزود  لها  هارمگ و  مه  ار  نارازگتعدب  دناهداهن و  انب  نایناریا  هک  دننادیم  یتعدب  ار  نآ  دنروآیم و  باسح 
هّکم و اهنابایخ  رد  شروش  ّدـض  ياهورین  ربرفن و  همه  نیا  روضح  تسا . هدـش  ارجا  نایناریا  تئارب  زین ، نآ  زا  يریگولج  تروصرد  یتح 

هلأسم هّجوتم  رهش ، ِیماظن  عضو  ندید  اب  مه  روشک  نیا  مدرم  دوخ  دیآیم . شیپ  لاؤس  نارئاز  نهذ  رد  تسیچ ؟ يارب  انم  تافرع و  یتح 
لیئارـسا و گرزب و  ناطیـش  زا  تئارب  هب  ار  شیوخ  يادص  ، عنامیب اراکـشآ و  اهنادیم  اهنابایخ و  رد  نایناریا  دنراذگن  دنچ  ره  دنوشیم ،

. دنروآرب نیملسم  مالسا و  نانمشد 
ير نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  نانخـس  دوب ، هدش  یـشک  وگدنلب  یعیـسو  هقطنم  هک  اهرداچ ، ریز  رابتیونعم و  يارحـصنآ  رد  هفرع ، زور 

زا ینارگن  زا  هتخیمآ  يّوج  رد  یبرع ، هب  اهنآ  همجرت  دش و  هدـناوخ  یتّنج  هَّللاۀـیآ  طّسوت  هک  يربهر  مظعم  ماقم  لّصفم  مایپ  زین  يرهش و 
نیمزرـس رد  ناوتب  دـیابن  ارچ  هک  دوب  هارمه  فّسأت  نیا  اب  تفرگ و  ماـجنا  فیلکت ، يادا  زا  تیاـضر  يداـش و  اهیدوعـس و  لـمعلاسکع 

دوجو همه  اب  میاهنتفگ  ریبکت  اب  نم  تفگیم : دوب  دیهـش  ردـپ  هک  نارـضاح  زا  یکی  تسج ! تئارب  اکیرمآ )  ) مّسجم كرـش  زا  دـیحوت ،
هماـنرب رد  اـم  شود  هب  شود  مه  ناریا  ریغ  زا  يرگید  ناناملـسم  مـهدیم . ماـجنا  تداـبع  هنادنـسپادخ و  يراـک  هـک  مدرکیم  ساـسحا 

یتقو دنتشاد . تکرش 
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ترضح رظن  قمع  دنکفایم ، نینط  اضف  رد  هیمالسالا » هّمألا  ّدض  هّینویهّـصلاو ، اکیرما   » و لیئارـسال » توملا  «، » اکیرمأل توملا   » ياهراعش

. دوب هتخاس  رادتهج  رتّرثؤم و  اههمانرب ، هنوگنیا  اب  ار  جح  تسنادیم و  هضیرف  ار  تئارب  يارجا  هک  دشیم  رتراکشآ  هّرس » سّدق   » ماما
اب دـندرک و  شمرگرـس  يوحن  هب  رد  مد  دـمآ . هثعب  رداچ  هب  وگتفگ  يارب  هقطنم ، رد  ّرقتـسم  یماظتنا  ياهورین  لوؤسم  هماـنرب ، ياـنثا  رد 

. دنتفر شیوخ  ياهرداچ  هب  دارفا  تفای و  نایاپ  مسارم  دنبنجب ، نانآ  ات  دوب و  هدش  رید  یلو  درک ، ورین  تساوخرد  وا  مسارم ، عورش 
. تفرگیم رارق  دییأت  دروم  نآ  نومضم  نارضاح  روشرپ  ریبکت  اب  دنب ، ره  نایاپ  رد  هک  دوب  ياهمانعطق  تئارق  اب  هارمه  مسارم ، نایاپ 

: دوب نینچ  همانعطق  نتم 
راّبجلا بضغ  نم  هَّللاب  ذوعأ 

نیکرشملا نم  متدهاع  نیذلا  یلا  هلوسر  هَّللا و  نم  ۀئارب 
میظعلا ّیلعلا  هَّللا  قدص 

زا شیب  هکلب  هتفاین ، شهاک  اهنت  هن  مالـسا  تّما  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  هک  تسا  نآ  رگناشن  مالـسا ، ناـهج  هب  ارذـگ  یهاـگن  هزورما ،
. تسا هدیدرگ  روآدرد  ازفامغ و  شیپ 

یتسینویهـصعورشمان میژر  راکتیانج و  ياکیرمآ  یهاوخجاـب  يرگهطلـس و  هیحور  اـهنآ  یماـمت  أـشنم  هک  ینوگاـنوگ  ياـهینیرفآهئطوت 
هک هدومن  دراو  یمالسا  سدقم  ياهنیمزرس  هرکیپ  رب  یهاکناج  ياهمخز  تسا ،
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هطلس مجاهت و  هرخألاب  دیدش و  رقف  يداصتقا و  تیمورحم  یگنهرف ، یئادز  تیوه  یعمجهتسد ، راتـشک  یـشکردارب و  فالتخا ، هقرفت و 

. تسا نآ  رابنایز  موش و  جیاتن  زا  یخرب  یماظن 
ناناملـسم تالکـشم  حرط  هاگیاج  نیرتهب  ار  یهلا  نما  میرح  میاهدـمآ ، مه  درگ  یحو  لوزن  راـید  دـیحوت و  نیمزرـس  رد  اـم  هک  نونکا 
ِتالضعم اب  دروخرب  هار  نیرتّرثؤم  مالسا ، تّما  یگچراپکی  یمالسا و  تدحو  هکنیا  هب  ملع  اب  هتـسناد و  نآ  يارب  یـشیدناهراچ  ناهج و 

یمالـسا و یناهج  بالقنا  رارمتـسا  مالـسا و  شخبتایح  گنهرف  هب  تشگزاب  هیاس  رد  هک  میدقتعم  دـشابیم ، روبزم  ياههئطوت  زا  یـشان 
. دمآ میهاوخ  قئاف  تالکشم  نیا  رب  ییوگروز ، كرش و  هنوگ  ره  اب  هلباقم  نیکرشم و  زا  يرازیب  تئارب و  مالعا 

جح  » همانعطق ناونعب  ار  دوخ  عضاوم  نامحر ، ِيادـخ  نانامهیم  رگید  رانک  رد  یهلا ، هوکـشاب  مسارم  نیا  رد  ناگدـننک  تکرـش  ام  کنیا 
: میئامنیم دیکأت  نآ  رب  مالعا و  یسمش  يرجه  لاس 1374  یمیهاربا »

ربهر راذگناینب و  ِذفان  مکُح  اب  هک  تسا  ّجـح  حور  زا  هتـساخرب  يوبن و  ّتنـس  میرک و  نآرق  زا  مَهُلم  يرما  نیکرـشم ، زا  تئارب  مالعا  - 1
نآ ِفلخ  نیشناج  يرادمچرپ  هب  نونکامه  هدیدرگ و  ارجا  ءایحا و  هّیکّزلا » هسفن  هَّللا  سّدق   » ینیمخ ماما  ترـضح  یمالـسا  بالقنا  ریبک 

ناوریپ مالـسا و  تّما  تمظع  دـجم و  دـیدجت  تایح و  همادا  اـم  دراد . رارمتـسا  ياهنماـخ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترـضح  نأـشلامیظع ، ربهر 
ردو كرش  رفک و  زا  تئارب  مالعا  نید و  نانمشد  اب  هلباقم  یگداتسیا و  ورگ  رد  ار  متاخ  لوسر 
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تئارب و داقتعا ، نیمه  رب  انب  مینادیم و  نیملسم  يراوخ  ّتلذ و  بجوم  ار  یهلا  هضیرف  نیا  كرت  هتسناد و  راکتیانج  ياکیرمآ  نآ  سأر 

. میرادیم مالعا  رصاعم  ناهج  رد  نایغط  رفک و  كرش و  رادمچرپ  ناونعب  اکیرمآ  زا  ار  دوخ  راجزنا 
داجیا ار  ناهج  رسارس  نیملسم  تالکـشم  ّلح  دیلک  دوریم ، رامـش  هب  كرتشم  ینامرآ  اب  دحاو  ياهرکیپ  مالـسا ، ناهج  هک  اجنآ  زا  - 2

رد یناهج  مسینویهـصو  اکیرمآ  هنارگهئطوت  ِشقن  ِيرگاـشفا  نمـض  مینادیم و  یحو  بتکم  زا  يوریپ  دـیحوت و  هملک  وترپ  رد  تدـحو 
ریـسم رد  تکرح  تازاوم  هب  ات  میهاوخیم  ملاـع  ِناـگدازآ  همه  یمالـسا و  نیرّکفتم  نادنمـشیدنا ، ءاـملع ، زا  فـالتخا ، هقرفت و  داـجیا 

. دنیامن بآ  رب  شقن  ار  مالسا  نانمشد  ياههئطوت  یمالسا ، تدحو  قّقحت  ناملسم و  للم  بیرقت  بولق ، فیلأت 
بـصاغ لیئارـسا  یحاّرط  اب  اکیرمآ و  تلود  روفنم  نیلوؤسم  یگدرکرـس  هب  رابکتـسا  هبناجهمه  مجاهت  دـهاش  مالـسا  ياـیند  زورما ، - 3

. تسارجا لاح  رد  يداصتقا  یگنهرف ، یماظن ، فلتخم  لاکشا  رد  ملاع و  طاقن  یصقا  رد  هک  دشابیم 
. میناوخیم ارف  مجاهت  نیا  اب  يّدج  هلباقم  يارب  ار  لد  رادیب  ناناملسم  یمامت  تامادقا ، نیا  ندرک  موکحم  نمض  ام 

ترـشابم و اـب  هک  تسا  يراـبفّسأت  زیگنامغ و  لـئاسم  تالکـشم و  هـلمج  زا  مالـسا ، ِناـهج  ِياـج  ياـج  رد  ناناملـسم  یـشکلسن  - 4
. تسا ماجنا  لاح  رد  یناهج  مسینویهصو  اکیرمآ  هبناجهمه  ياهتیامح 
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تیامح ناهج ، طاقن  رگید  ریازجلا و  ریمشک ، نچچ ، نیوگزره ، ینسوب و  رد  هناملاظ  یشک  لسن  مجاهت و  نیا  ندرک  موکحم  نمـض  ام 

. مییامنیم مالعا  دنراد ، رارق  هنادرمناوجان  ِمجاهت  نیا  ضرعم  رد  هک  یناسک  یمامت  زا  ار  دوخ  لماک 
تکرح هتـسناد ، عورـشمان  يدوـلوم  ار  لیئارـسا  بصاـغ  مـیژر  دـناهدومرف ، ناریا  یمالـسا  يروـهمج  راذـگناینب  هـک  هنوگناـمه  اـم ، - 5

تیامح و مالعا  نمـض  هتخاـس و  موکحم  هدـیدرگ ، نشور  نآ  هناراـکبیرف  داـعبا  هزورما  هک  ار  نیطـسلف  ّتلم  هب  نینئاـخ  ناراکـشزاس و 
مولظم ّتلم  تاجن  هار  اهنت  یمالـسا ، بالقنا  مّظعم  ربهر  هدومرف  ربانب  هضافتنا ، تکرح  ینیطـسلف و  روشحلـس  نیزرابم  زا  دوخ  یناـبیتشپ 

. مینادیم لیئارسا  يدوبان  ار  نیطسلف 
روضح ياتسار  رد  راکتیانج ، ياکیرمآ  ییوگروز  یبلطهعسوت و  يارب  هناراکبیرف  ياهناهب  شـشوپ و  یناهج ، نیون  حالطـصا  هب  مظن  - 6

نمـض ام  تسا ؛ یمالـسا  ياهروشک  اـهتّلم و  رب  راـشف  لاـمعا  تورث و  لواـپچ  روظنم  هب  مالـسا  ناـهج  کـیژتارتسا  یتاـیح و  قطاـنم  رد 
یمالـسا ياهروشک  یمامت  ورملق  زا  اکیرمآ  یماظن  ياهورین  يروف  جورخ  راتـساوخ  هنارگزواجت ، تامادـقا  اهاعّدا و  نیا  ندرک  موکحم 

. میشابیم
ناگدیدمتس و ِهاگهانپ  یتسیابیم  هک  رشب  قوقح  نویسیمک  للم و  نامزاس  نآ ، سأر  رد  یللملانیب و  عماجم  زورما  فّسأت ، لامک  اب  - 7

نمض ام  دنیامنیم . لمع  اکیرمآ  هلمج  زا  گرزب و  ياهتردق  تسد  رد  يراشف  مرها  ناونعب  دنـشاب ، مدرم  تمدخ  رد  ناگدیـشک و  رجز 
موکحم
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ءاملع زا  هدوب و  نانآ  یلمع  يرکف و  ِلالقتـسا  روبزم و  ِعماـجم  راـتخاس  رد  يّدـج  رظن  دـیدجت  ناـهاوخ  عماـجم  هنوگنیا  درکلمع  ندرک 

لامیاپ قوقح  يافیتسا  هب  مالسا ، هاگدید  زا  رشب  قوقح  روشنم  نیودت  اب  میراد  اضاقت  بهذم ، ّتلم و  ره  زا  مالسا ، هب  دّهعتم  راوگرزب و 
. دنیامن ءاشفا  ار  زکارم  هنوگنیا  یندوشخبان  تنایخ  يراکبیرف و  هتخادرپ و  هدزتراغ  هدیدمتس و  للم  زا  یقیقح  عافد  تیناسنا و  هدش 

يرمق يرجه  لاس 1415  مارحلا  ۀّجحلايذ   9
تافرع سّدقم  يارحص 

هتاکربو هَّللا  ۀمحرو  مکیلع  مالسلاو 
. دننک زاربا  یناهج  كرش  نارادمدرس  زا  ار  شیوخ  ترفن  زین  رگید  ياهروشک  جاّجح  ددرگ و  ریگارف  تکرح ، نیا  هک  درک  يراک  دیاب 

ّمهم درک . مهاوخ  هراـشا  تارمج ، یمر  رد  اـهروشک  رگید  ناناملـسم  ياهراعـش  هب  هدـنیآ ، رد  تسا ، دوـجوم  اًـلماک  يراـک  نینچ  هنیمز 
یلو ددرگ ، هجاوم  ییاهتمحازم  تالکـشم و  اـب  هک  تسا  یعیبط  مسارم ، یمـسر  يرازگرب  تسا . ناوتیمن »  » و دوشیمن »  » ِّدـس نتـسکش 

هتسد و هتسد  هک  یناریا  جاجح  نینوخ ، ّجح  زا  شیپ  ياهلاس  رد  دننک . يراک  دنناوتیمن  ار  یمـسر  ریغ  یمدرم و  شوجدوخ و  تروصب 
مه اههطرـش  درکیم و  هولج  مه  یعیبط  دـنتفگیم و  ریبکت  دـندادیم و  راعـش  ریـسم  رد  دـنتفریم ، تارمج  یمر  هب  یناوراـک  ِتلاـح  اـب 

. دنتفاییمن يریگولج  هلباقم و  يارب  ياهناهب  نادنچ 
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هفرع بورغ 

حور هفرع و  ِناج  دوب . نابرهم  راگدرورپ  يوس  زا  یهلا  ترفغم  ناراب  ناگدنب و  مشچ  زا  کشا  ناراب  شزیر  مسوم  هفرع ، رصع  يراب ... 
ع»  » يدهم ترـضح  هب  لّسوت  یناوخهیثرم و  یحادم و  هثعب . گرزب  رداچ  رد  همانرب  نیرتزیگناروش  دوب و  زور  نآ  رـصع  شیاین  تافرع ،
هک هفرع  زور  رد  ع »  » نیسح ماما  فرژ  هناقشاع و  ياعد  هاگنآ  هفوک ، رد  ع »  » ملـسم ترـضح  هنامولظم  تداهـش  تبرغ و  زا  يدرکدای  و 

. تخادرپ نآ  نوماریپ  مالک  طسب  هب  ناوتیمن  رصتخم ، نیا  رد  تسادخ و  اب  ادهشلادیس  دنلب  حور  شیاین  نیرتابیز 
. دروخیم مشچ  هب  اهناوراک  رد  چوک »  » يارب یگدامآ  اعد ، زا  سپ 

اب هک  فیح  تسا ! هتشذگ  هچ  رادید ، نایادیـش  هشیدنا  رد  جاّجح و  لد  رد  اهرداچ و  نایم  رد  ارحـصنیا و  رد  زورما  هک  دنادیم  ادخ  اّما 
زا رتزجاع  هک  شراـگن  ملق و  دیـشک . ریوصت  هب  ار  هضاـفا »  » و فوقو »  » نیا حور  کـسانم و  نیا  قمع  تمظع و  ناوتیمن  ینیبرود  چـیه 

هتـشگمگ فسوی  نآ  رادـید  هب  دـنراد و  نیقی  یهلا  شزرمآ  هب  هک  عمج  نیا  هتـسکش  ياهلد  اب  ع »  » يدـهم تساههتکن . اـههظحل و  تبث 
! دنادیم هچ  یسک  تسا ؟ هدرک  هچ  دنراد ، دیما 

نافرع يارحصنیا  رد  تسا و  بورغ  گنت  »
تفای ناوتیم  ار  شترضح  روضح  رطع 

؟ تسا هدرک  رادید  ار  همیخ  نیمادک  يدهم » »
؟ ار وا  هدید  قیال ، مشچ  نیمادک  ایآ 
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ار لد  هتسکشب  یجاح  نیمادک  ایآ 

؟ تسا هدناشن  شرادید  ضیف  رپ  نماد  رب 
، تشد نیا  رد  اجنیا 

. تسا ع »  » يدهم ياپ  ّدر  يراثآ ز  يوس ، ره 
تسا دنلب  ارحصنیا  رد  يدهم » ای   » دایرف

، ار هک  ِزیخ  ناج  ياوجن 
- رورس الوم و  نآ  تسود ، نآ  - 

، تشد نیردنا  نازوس ، مرگ و  ياههمیخ  زا 
؟ تسا هتفگ  کیّبل 

تسود يا  تسا ، يزوسناج  درد  يراظتنا ، مشچ 
؟ نتسشن یک  ات  بش ، حبص و  ، تراظتنا رد 

میتسش وت ، قشع  همشچ  رد  ار  مشچ  نیا 
مشچ نیا  هک  دیاب  مه ، رادید  مزمز  رد 

نتسب ریغ ، يور  هب  ندوشگب ، وت  يور 
تسین اور  زگره 

ندنام مورحم  وت ، رادید  زا  مه  اجنیا 
 ...« تسوت هر  كاخ  رظتنم ، ناگدید  نیا 

رعشم

. تسین ییادخ  ِتشد  نیا  كرت  زج  ياهراچ 
دنکیم نکاج  ار  یجاح  نویلیم  ود  هب  کیدزن  باتفآ ، بورغ 

www.Ghaemiyeh.comرعشم ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:146
. دنکفایم وپاکت  هب  ار  اهناوراک  هدایپ ، ای  هراوس  رعشم ، هب  ندیچوک  روش  و 

مه یناگدایپ  یلو  دوب ، ادج  اههدایپ  اههراوس و  هار  هچ  رگ  میروخنرب . ریسم ، رد  اهلیبموتا  نیگنس  کیفارت  هب  مینامن و  بقع  میدرک  یعس 
، شنانکاس هک  دنامیم  ار  یهاگلزنم  دوب و  زیگنامغ  هک  میتشاذگ  رـس  تشپ  ار  یتافرع  دندرکیم . تکرح  اهنیـشام  ریـسم  هیـشاح  ود  رد 

. دشیمن تفای  ارحصنآ  رد  یسک  رگید  یتعاس  دیاش  دوب و  هدش  هدیچرب  اهطاسب  همه  دناهتفر . هدرک و  اهر 
ياـهغارچ میتشذـگ ، هک  هگنت  نیرخآ  زا  دوب . رتـمولیک   8 دودـح 7 /- هفلدزم )  ) رعـشم اـت  تاـفرع  زا  میدـنام . هفلدزم  يداو  رد  ار  بـش 

رعـشم رد  دیـشروخ ، عولط  ات  ار  بش  تسیابیم  یجاح  همه  نآ  زاب ، داد . ناـشن  تسا  هوک  شفارطا  هک  ار  یعیـسو  ياـضف  مارحلارعـشم ،
هک دـنامیم  يرفن  نویلیم  کی  مویداتـسا  کی  هب  هفلدزم  میتفر ، هک  تارمج  هزیرگنـس  ندرک  عمج  يارب  تاـعافترا  يـالاب  دـننک . فوقو 
ره راـنک  گنـس و  ره  تشپ  بش ، یکیراـت  رد  ور  نیا  زا  تسا . رفـصاجنیا  رد  ییوشتـسد  بآ و  ِتاـناکما  تسا . هتفرگ  هوک  ار  شفارطا 

همه هک  ییانـشور  ماگنه  حبـصو  تسا  يرایـسب  ياهنّفعت  اهیگدولآ و  وس ، نآ  وس و  نیا  هدش و  كراپ  ِنیـشام  ره  ریز  نابایخ و  لودـج 
دوجو دننک ؟ تحار  تسیابیم  اجک  ار  دوخ  دنرادن ، مه  ياهراچ  جاجح ، دوشیم . حضاو  رتشیب  هنابـش  ياهیراکهدولآ  دننکیم ، تکرح 

. تسین وگخساپ  زگره  هفلدزم ، عیسو  هقطنم  رد  ییوشتسد  ای  بآ  ریش  دنچ  دودحم 
. تسا رعشم »  » هب ندیسر  يارب  تافرع »  » زا ندیچوک 
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« یلمع نافرع   » و زومآتفرعم » ِلقع   » هب ناوتیم  فراـع ، هاـگآ و  ِلد  هاگرذـگ  زا  تسا . روعـش  فقوم  اـجنیا  دوب و  ناـفرع  يداو  اـجنآ 

. تسا روعش  زا  رادروخرب  هنارعاش و  یفوقو  هناوتشپ  نافرع ، دیسر .
ادخ ِبرق  دبای و  تسد  ینطاب  روعش  ياههریخذ  هب  رعـشم ، رد  دناوتیم  هنوگچ  دشاب ، هتخانـشن  ار  دوخ  يادخ  دوخ و  تافرع »  » رد هکنآ 

؟ دنک كرد  زیخنافرع  ِيداو  نیا  رد  ار 
رارق تمحر  هفقویب  ِشراب  ریز  رد  ار  ناج  ماج  دـیاب  وت  درابیم و  ناراب  وچمه  یهلا  تمحر  تمارک و  شهاگرحـس  اـت  رعـشم ، بش  رد 

. يدرگ زیربل  ناج » يافص   » و لد » تایح   » زا ات  یهد 
رد ات  ینکیم  نیرمت  ار  ندوب » یکاخ   » نتـسیز و كاخ  رب  نتفخ و  كاخ  رب  تسا ، دـّبعت  نیرمت  رواـب و  یّلجت  نیقی و  بش  رعـشم ، بش 

. يوش اهر  سفن »  » ماد و  نت »  » ِدنب زا  مه  رگید  ياهزور 
ار یبش  نینچ  رگید  هک  تاهیه  یتبانا ...  عّرـضت و  ییافـصو ، لاح  یکـشا ، هیرگ و  ّیبر ، ای  ياهلان ، ياهمغن ، ياشگب . ار  تزاـینرپ  تسد 

. دنشکیم ناهانگ  حول  رب  نالطب  ّطخ  کشا ، زا  یّطخ  اب  هک  نانآ  اشوخ  یشاب ! دهاش 
؟ اجکو ْیک  رگید  سپ  میسرن ، روعش  نافرع و  هب  اهتشد  نیا  رد  رگا 

. تفرگرب هشوت  تسا ، شیپ  رد  هاگنابرق »  » هک ادرف  يارب  دیاب  بشما  نیمه 
 ... دوب هدامآ  دّبعت ، صولخ و  غیت  اب  شیوخ  سفن »  » ندرک ینابرق  يارب  دیاب  تسا . نابرق  دیع  نوخ ، دیع  ادرف ،
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 ... مدرم و ياهادصو  رس  اهدمآ و  تفر و  اهنیـشام ، ياهقوب  اوه ، یگدولآ  هک  غیرد  یلو  تشاد . اهفرح  یلیخ  رعـشم ، هراتـس  رپ  نامـسآ 

اب میدوب ، هدرک  عمج  تارمج  هب  ندز  يارب  هک  ییاههزیرگنس  اب  میدروآ ، حبصهب  ار  بش  دادیم . شهاک  ار  بوخ  یحور  هنیمز  شیادیپ 
، میداهن انم  هب  ور  هتشذگ ، تسا ) هدوب  ههربا  راوسلیف  هاپس  رب  لیبابا  ِییادخ  هاپـس  لوزن  ّلحم  دنیوگ  هک  « ) رِّسحم يداو   » زا باتفآ ، عولط 

. رس ِندیشارت  ناطیش و  ياهدومن  هب  موجه  تدابع و  ینابرق و  نیمزرس 
چوک ِتریح  رد  قرغ  و  یحـضا » دیع   » زا لفاغ  نانچ  یلو  متفگ . کیربت  ار  دیع  نیا  رفن  دنچ  هب  حبـصزامن ، زا  سپ  دوب ، نابرق  دـیع  زور 

مه نآ  تسا ، دـیع  زورما ، هک  دـمآ  ناشدای  هزات  دـندروخ و  اج  هک  دـندوب ، اجنآ  رد  هتوتیب  هفلدزم و  عاضوا  رعـشم و  هب  تافرع  زا  هنابش 
ندش و هتـسارآ  یهلا  تعاط  هب  ندش و  اهر  تاقّلعت  زا  نداد و  ینابرق  ندرک و  ادف  يارب  یگدامآ  دیع  یمالـسا ، دایعا  نیرتگرزب  زا  یکی 

. نتفای هبلغ  تاوهش  رب  ندرک و  مجر  ار  نورب  نورد و  ِناطیش 

انم

ناماما و  ص »  » ادخ لوسر  یهلا و  ءایبنا  هک  یسّدقم  نیمزرس  دراد . رارق  هوک  هتشر  ود  نایم  هک  تسا  رتمولیک  دنچ  لوط  هب  ینیمزرس  انم ،
. دناهتخیر کشا  هدرک و  تدابع  ار  ادخ  هدرک ، فوقو  نآ  رد  ناحلاصو  ناگرزب  هعیش و 
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هب ناطیـش  تبون ، هس  رد  هک  یهاگیاج  هس  تسا ، ناطیـش  اـب  هزراـبم  زا  يزمر  دـنزیم ، گنـس  اـهنآ  هب  یجاـح  هک  نآ  هناـگهس  تارمج 

ءایحا رد  هرمج ،» یمر   » ِتنس نیا  دنار . ار  ناطیش  راب  ره  میهاربا ، دنز و  زابرس  یهلا  نامرف  يارجا  زا  ات  تخادرپ  میهاربا  ترضح  هسوسو 
لّوا رد  هک  خلسم  و  هاگنابرق »  » دوخ تسا . یناطیش  ياههسوسو  یناسفن و  تایّنمت  رب  ناملسم  هبلغ  نآ ، سرد  تسا و  سیلبا  اب  هزرابم  نآ 

ینابرق هب  وا  ياضر  میهاربا و  صولخ  حیبذ و  لیعامسا  دای  هب  دنک ، ینابرق  کی  دیاب  یجاح  ره  دیع ، زور  دراد و  رارق  رعشم  ِتمس  زا  انم 
، رتزیزع رترب و  بوبحم  هار  رد  اهزیزع  ندرک  ادف  اهبوبحم و  همه  زا  نتشذگ  شسرد  و  تسا . یهلا  رما  هاگـشیپ  رد  شزیزع  دنزرف  ندرک 

. تسا لاعتم  يادخ  ینعی 
یمک ار  دوخ  يوم  اـی  دـشارتیم  رـس  دـنکیم ، یناـبرق  دـنزیم ، گنـس  ار  یبقع ) هرمج   ) هرمج نیرخآ  اـنم ، هب  دورو  لّوا  زور  یجاـح ،

انم يارحـص  . تسا بجاو  انم  رد  هتوتیب  فوقو و  مه  اهبـش  دنزیم . گنـس  ار  هرمج  هس  ره  هدنیآ ، زور  ود  رد  دیآرد . مارحا  زا  ات  دنزیم 
« انم ، » تسادخ اب  دنویپ  دنرود ، هداوناخ  هناخ و  زا  اهناسنا  رتمک . رتکچوک و  رایسب  رایسب  یـسایقم  رد  هتبلا  تسا ، رـشحم  يارحـصروآدای 
هک دراد  دوخ  رد  ار  اهبهذـم  اههرهچ ، اهگنهرف ، اهگنر ، اههجهل ، اهنابز ، اهتیّلم ، اهتّلم ، همه  زا  ییاـههنومن  هک  تسا  یتِکاـم  نویـسکلک و 

. تسا هداد  رارق  ادخ  ّتیدوبع  رتچ  ریز  هدروآ و  درِگ  تشد ، هوک و  نیا  رد  دحاو ، هبعک  دحاو و  لوسر  دحاو و  يادخ  ار  همه 
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لها ناوریپ  تّزع  تسا . يدـنلب  رد  اّما  تسا . رترود  تارمج ، زا  تسا و  هاگنابرق  ياهیکیدزن  هدـش ، هدز  اـهیناریا  ياـهرداچ  هک  ياهقطنم 
زارف رب  مویله » زاگ   » زا رپ  ینلاب  دوشیم . هدـید  مه  ناریا  گـنر  هس  مچرپ  اـهرداچ و  هاـگیاج و  رد  یتح  یمیهاربا ، جـح  ناـیدانم  تیب و 

مگ ار  دوـخ  هقطنم  یناریا ، جاـجح  هک  تسا  یبوـخ  ياـمنهار  دوـشیم و  هدـید  مه  اـنم »  » هطقن نیرترود  زا  هک  تسا ، یناریا  ياـهرداچ 
. دننکن

يارب زاب  دوشیم ، هدید  اوه  رد  تسا ، مه  هب  کیدزن  ِناتـسا  دـنچ  ّلحم  رگنایامن  مادـک  ره  هک  رگید  ياهگنر  هب  مه  يرتکچوک  ياهنلاب 
یـسابل اب  تارمج ، ریـسم  رد  داتـس و  هثعب و  همیخ  يولج  فلتخم ، قطانم  رد  هک  دهد  ریخ  ناگدشمگ  ِنایامنهار  هب  ادخ  رتشیب . ییامنهار 

اّما دننکیم ، فلتخم  جاجح  هب  کمک  مه  يدوعس  ياهورین  دنلوغشم . رارقتسا ، هقطنم  ریـسم و  يوس  هب  ناگدشمگ  تیاده  هب  صّخـشم 
. دننک کمک  اهیناریا  هب  دنناوتیم  رتهب  ینابزمه  رطاخب  یناریا ، ِنارگدادما 

هار زا  رفن  دادعت 914602  نیا  زا  دناهتشاد . تکرش  جح ، لامعا  رد  رئاز  رفن  دادعت 1043374  لاسما ، ّجح  رد  يدوعس ، یمسر  رامآ  قبط 
روضح مییازفیب ، عمج  نیا  هب  ار  يدوعـس  رئاز  رازه  دـصراهچ  یتقو  دـناهدمآ . ایرد  هار  زا  رفن  نیمز و 31015  قـیرط  زا  رفن   99065 اوه ،

هچ ناکسا ، کیفارت و  دّدرت و  رظن  زا  هچ  دروآیم ، دیدپ  ار  يرایسب  تالکـشم  يداو ، نیا  رد  يرفن  نویلیم   1 یناسنا 5 / میظع  لیس  نیا 
زا هچ  یگدزامرگ ، يرامیب و  تفاظن و  تشادهب و  رظن  زا 
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یناـمز فرظ  رد  دارفا  همه  يوـس  زا  هک  ندرک  یناـبرق  تارمج و  یمر  لـمع  اـهنیا  هـمه  راـنک  رد  و  هیذـغت ، ییوشتـسد و  بآ و  ظاـحل 

ياهتّیصخش زا  یخرب  روبع  ماگنه  تیعمج و  ماحدزا  رطاخ  هب  تارمج  ریسم  رد  هتشذگ ، لاس  دریگیم . ماجنا  یصّخشم  هقطنم  دودحم و 
. دنداد ناج  دنداتفا و  نییاپ  هب  لپ  يور  زا  ياهدع  يدوعس ، نامهم 

. تسا هتفرن  نامدای  زا  لبق ، لاس  نیدنچ  رد  انم  رد  عیسو  يزوسشتآ 
ياهروشک هب  طوبرم  رداچ  رازه  دـش و 19  يزوسشتآ  انم  رد  اجنیا ، رد  جاجح  رارقتـسا  زا  شیپ  هّجحیذ  متفه  زور  لاـسما  نیمه  یتح 

. دنام ياج  رب  حورجم  هتشک و 99  رفن  تفر و 3  نیب  زا  یبرع  هنایم و  يایسآ 
نآ نتخاـس  شوماـخ  هب  هنـالاّعف  یناـشنشتآ  لـیاسو  اـهرتپوکیله و  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  هّیزیزع  هقطنم  يزوـسشتآ ، نیا  زا  لـصاح  دود 
رد هک  اهنآ  هچ  اهمدآ  اهنیـشام و  تسا . هتـشاد  ریگسفن  يدّدرت  نیگنـس و  یکیفارت  هشیمه  تارمج ، هب  یهتنم  ياههار  دندوب . لوغـشم 

مهاب دناهداد ، صاصتخا  دوخ  قارطا  تنوکـس و  ّلحم  هب  ار  اههدایپ  هب  طوبرم  هاگرذـگ  هیاس  ریز  اههداج و  نیفرط  هک  اهنآ  هچ  دـندّدرت ،
مظن رتشیب و  تبقارم  هتشذگ  هب  تبسن  لاسما  دوریم . رد  تسد  زا  هتشر  یهاگ  دوشیم ، رتهب  عضوا  نارومأم  لرتنک  اب  یهاگ  دنزیمآیم .

تفر و دندوب و  هتشاذگ  راک  بآ  ياهریـش  اج  دنچ  رد  هدرک و  ضیرع  يدایز  ّدح  ات  مه  ار  تارمج  ِرذگور  لپ  دشیم . ساسحا  يرتهب 
مـسارم مظن  هب  هک  دوـب  هدـش  میظنت  هفرطکی  تروـصب  تشگرب  تفر و  رد  دـندزیم ، گنـس  تارمج ، هب  مّود  هقبط  زا  هـک  یناـسک  دـمآ 

. درکیم کمک 
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اب زین  دـیدج  ياـههاگنابرق  زا  يدادـعت  رد  دـیآ . شیپ  خلــسم  رد  يرتـمک  مـکارت  اـت  دـناهدوزفا  اـههاگنابرق  دادـعت  رب  ریخا ، ياـهلاس  رد 

يارب یناـبرق  ياهتـشوگ  هدـش و  هتـسش  يوق  راـشف  ِبآ  اـب  دوـشیم و  حـبذ  نادنفـسوگ  يرتـشیب  تبقارم  تفاـظن و  هتفرـشیپ و  تازیهجت 
هتـشابنا مه  يور  هدش  حبذ  نادنفـسوگ  هتـشذگ ، نوچمه  اههاگنابرق ، زا  يدادـعت  رد  اّما  دوشیم . لقتنم  هناخدرـس  هب  رتشیب  يرادربهرهب 

. دیآیمن لمع  هب  نآ  زا  هنیهب  هدافتسا  ددرگیم و 
انم تسا . رعـشم  تافرع و  زا  رتهب  بتارم  هب  سانجا و ...  هاگنامرد و  نفلت و  تامدـخ و  تاناکما و  ییوشتـسد و  بآ و  رظن  زا  انم ، عضو 

. دوشیم لصو  هّکم  رد  هّیزیزع  ياهتمسق  هب  شرخآ  درادن . مک  کچوک  رهش  کی  زا  مه  يزیچ  یلو  تسین ، رهش 
هدـش هتخاس  یلعف  تروصب  يرمق  لاـس 1362  رد  هک  عبرم  رتم  دودح 23660  رد  یتعسو  اب  تسا ، فیخ  دجـسم  انم ، دجـسم  نیرتسّدقم 

. دریگیم رارق  جاّجح  هدافتسا  دروم  قیرشت ، ماّیا  رد  يزورهنابش  روطب  نآلا  دسریم . مالسا  ردصیاهلاس  هب  نآ  نیتسخن  يانب  تسا و 
ساسحا انم  رد  نانچمه  زاب  یلو  دـننزیم ، لنوت  دنـشکیم و  هداج  دـنهدیم و  هعـسوت  ار  طیحم  هچ  ره  تحارتسا . هچ  تدابع ، يارب  هچ 

لاس رد  دوب ، رفن  جاجح 29065  دادعت  يرمق  لاس 1350  رد  تسا . تلاح  نیا  لماع  ادـخ  هناـخ  نیرئاز  هتـسویپ  شیازفا  دوشیم . یگنت 
هناخ نارئاز  لاس ، لوط 65  رد  یتقو  رفن . نویلیم  کی  زا  شیب  لاسما ، رفن و  يرمق 812892  لاس 1400  رد  رفن ، يرمق 100574   1370
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هداج و بآ و  نیشام و  نیمز و  نکسم و  تاناکما و  رگا  هک  تسا  یعیبط  دباییم ، شیازفا  رفن  نویلیم  مین  کی و  هب  رفن  رازه  زا 29  ادخ 

. تسا یقاب  تالکشم ، هراومه  دباین ، شیازفا  بسانت  نیا  هب  ... 

قشع خلسم  رد 

. دوبن ناطیش  هسوسو  لبمس  هب  ندز  گنس  زج  ياهراچ  یلو  دوب ، عولش  رایسب  میتفر . هبقع  هرمج  یمر  يارب  ادتبا  انم ، هب  ندیسر  زا  سپ 
تساوخیم هک  تسد  رد  دراک  مه  یکی  و  دندوب ، هارمه  مه  ناتسود  زا  نت  هس  ود  میتفر . هاگنابرق  يوس  هب  هدرک  تحارتسا  یمک  هاگنآ 

ناشموقلح رب  دراک  يدوعـس و  لاـیر  تمیق 350  هب  مادـک  ره  میدرک  باختنا  ملاـس  دنفـسوگ   17 راهچ ، هرامـش  هاگنابرق  رد  دنک . حـبذ 
یلو دشکب ، دنفسوگ  ام  فرط  زا  ات  میهد  تلاکو  یسک  هب  هک  دشیم  مدوب . هتفر  خلسم  لخاد  هب  مه  اهرتشیپ  میدرک . ادخ  ینابرق  هداهن ،

ره نینوخ و  هاگنابرق  نیمز  دوب و  مرگ  اوه  منیبب . کیدزن  زا  ار  نتخیر  نوخ  هنحصو  موش  هاگنابرق  دراو  راب  نیمدنچ  يارب  متشاد  تسود 
، تشوگ همهنیا  ارچ  هک  میدروخیم  هّصغ  غیت ! راظتنا  رد  نادنفـسوگ  هتـسد  هتـسد  دنچ ، ییاهلغآ  رد  نیمز و  رب  يدنفـسوگ  هشال  فرط 

ینوخ مه  مارحا  هلوح  میدوب ، هتفر  شیپ  هتشاذگ ، نوخ  هکرب  رد  اپ  تسین ، اهتشوگ  زا  هدافتـسا  تهج  یبوخ  يزیرهمانرب  دوریم و  رده 
ریز زا  هظحل  نامه  ناهایس ، مه  یهاگ  اجنآ و  رد  دوجوم  یناغفا  نایعیش  میدیرب ، رس  ام  هک  ار  يدنفسوگ  همه 17  هناتخبشوخ  دوب . هدش 

. دندرب هتشادرب و  غیت 
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. تفرگیم رارق  هدافتسا  دروم  هک  میدوب  لاحشوخ 

زا هدرک  مد  ياوه  دـیباتیم و  نوـخ  رپ  نیمز  نیا  رب  باـتفآ  میدـمآیم ، نوریب  هک  ّتیعمج و ...  دـسج و  نوـخ و  همه  نآ  يـال  هب  ـال  زا 
رـس ندش  هدیرب  اونین و  نیمز  رب  ناشوج  كاپ و  ياهنوخ  نآ  ندش  هتخیر  تخادـنا و  البرک  يارحـصدای  هب  ارم  هظحل  کی  اهنوخ ، ریخبت 

، دربب رس  يدنفسوگ  دهاوخیم  هک  دیدیم  ار  یباّصق  تقو  ره  هک  هتشاد  قح  ع »  » داجس ترضح  مدید  اروشاع . يادهش  و  ع »  » هَّللادبع ابا 
ياهبل اب  رّهطم  ياهموقلح  نآ  ندـیرب  رد  نمـشد  تواـسق  زا  داـی  ـالبرک و  هب  زیرگ  هاـگنآ  و  ياهداد ؟ شبآ  اـیآ  دیـسرپیم : داتـسیایم و 

هدش رصع  میشوپب ، يداع  سابل  مییوشب و  ینت  شود  ریز  هدروآرد ، ار  مارحا  سابل  مینیچب و  رس  يوم  زا  یکدنا  ات  شطع ...  زا  هدیکشخ 
. دنشوپب هماج  دنیوشب و  دنشارتب و  رس  هک  هداتسیا ، تبون  هب  همه  غولش و  رایسب  اهییوشتسد  رب  رود و  دوب و 

ره الاح  درکیم . رییغت  تّدـشب  اههرهچ  دـشیم ، هدیـشارت  غیت  اب  هک  اهرـس  یـسانشب . دـشیمن  هاگن ، نیلوا  رد  ار  اـهیلیخ  هک  دوب  ياهظحل 
. دریگب کمک  دیفس  لامتسد  هیپچ و  کی  زا  هکنآ  ای  دزوسن ، باتفآ  ربارب  رد  كرابم  هّلک  ات  دراذگب  رس  رب  ینیچقرع  دیاب  سک 

ینادنچ هار  هک  میتفر  هّکم  هب  هدایپ  مّوس  هرمج  هیلایهتنم  زا  هرمج ، هس  هب  ندز  گنـس  زا  سپ  مهدزای ، زور  حبـص  . میدـنام انم  رد  ار  بش 
نیرتبسانم رهظ ، زا  دعب  ِتعاس 3  لامعا . لیمکت  يارب  مارحلادجسم  يوس  هب  تکرح  سپس  يراهان ، یتحارتسا و  دوبن . یلافج » لته   » ات
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یعـس زامن و  فاوط و  هَّللدمحلا  دوب . تمایق  هک  بش  دشیم . غولـش  تّدشب  رگید  تعاس  ود  یکی  دوب . فاوط  يارب  تقو  نیرتتولخ  و 

. منک كرد  ار  بورغ  ات  مدمآ  انم  تمس  هب  هتفرگ  نیشام  مداد و  ماجنا  ار  همه  فاوط ، زامن  ءاسن و  فاوط  و 
اجنآ رد  ار  ءاشع  برغم و  زامن  هتخاس و  وضو  تسا . کیدزن  برغم  ناذا  مدید  متشذگیم ، هک  فیخ  دجـسم  يولج  زا  اههمیخ ، هار  رس 

هب هتـسشن  يرادقم  دوب . نامیا  كرـش و  نوماریپ  هک  دش  ریاد  دیتاسا  زا  نت  ود  روضح  اب  يدرگ  زیم  مدید  میآ ، نوریب  متـساوخ  مدـناوخ ،
يرارکت و ياهتبحـصنآ  ریخ  زا  مسرب ، دوب  هثعب  رداچ  رد  بشما  هک  اهیناریا  لـیمک  ياـعد  هب  متـساوخیم  نوچ  یلو  مدرک  شوگ  اـهثحب 

. متشذگ رادشین 
عیزوـت ماـش  باـتک و  نآرق و  تفگ : تـسیچ ؟ يارب  فصمدیـسرپ  یکی  زا  دوـب . نآ  رد  اـهتیّلم  هـمه  زا  هـک  مدـید  يزارد  فـص  ، هار رد 

اـهلپ و هیاـس  رد  ار  زور  بش و  هک  يرفن  نارازه  ِهوـبنا  يارب  ًاـعقاو  و  دـیدنخ . و ...  تسا ! همه  زا  رتهدـمع  يرخآ  نـیا  مـتفگ : دـننکیم .
یف  » ناگیار و ِماش  دنک ، ییاریذپ  دهدب و  اذغ  هک  تسین  یناوراک  دننارذگیم و  دوخ  ياهلیبموتا  لخاد  اهنابایخ و  هیـشاح  اههاگرذگ و 

. دروآ دیدپ  ینالوط  فصنانچ  هک  تسا  یعیبط  هَّللا ،» لیبس 

ناگدشمگ

ناوراک یناشن  يدرم  ریپ  مدیسر ، هک  اهیناریا  ياهرداچ  کیدزن 
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ناردارب دـنناسرب . شرداچ  هب  ای  دـننک  شاییامنهار  ات  مدـناسر  ناگدـشمگ » داتـس   » هب ار  وا  دیـسرپیم . دوب ، ناسارخ  زا  هک  ار  ناشدوخ 

رد دندوب ، هداد  هک  يرامآ  دندوب . لوغشم  مه  هنیدم  هّکم و  رد  دناجاّجح . تمدخ  رد  بش  زور و  یناوارف  هلصوح  اب  داتـس ، نیا  رگدادما 
دوب و لاس  هاجنپ  يالاب  ناشّنـس  بلغا  هک  دـندوب  هدـناسر  ناـشناوراک  هب  ار  یناریا  یجاـح  هّکم 2674  رد  ناـشروضح  زور  هدزیـس  لوط 
. دندوب هدرک  ییامنهار  ای  هدناسر  ناشیاهرداچ  اهناوراک و  هب  انم  رد  ار  هدشمگ  رفن  تافرع و 488  رد  رفن  زین 50  قیرشت  ماّیا  رد  داوسیب .

. انم هب  دورو  زاغآ  رد  ای  تارمج ، زا  تشگزاب  ریسم  رد  صوصخب  دتفایم ، قافتا  اهاج  رگید  زا  شیب  انم »  » رد ندش  مگ 
ار دوخ  ناوراک  دصقم و  هک  مداتفا  يرگید  رایسب  ناگدشمگ  دای  هب  درب و  رگید  ياج  هب  ارم  نهذ  ناگدشمگ ، هب  تبسن  نارگدادما  راک 
رداچ و هک  تسین  یـسک  اهنت  هدشمگ  دنک . ناشییامنهار  هک  دنریگیمن  مه  ار  يداتـس  غارـس  زگره  دننکیم و  مگ  یگدـنز  هصرع  رد 

نارفـسمه عمج  هب  هدشمگ  دوز ، مه  دوشیم ، هداد  صیخـشت  دوز  مه  یگدشمگ  نیا  دنکیم ، مگ  انم »  » و تافرع »  » رد ار  دوخ  ناوراک 
: انالوم لوق  هب  میوریم و  اجک  هب  مییاجک ، زا  مییاجک ، رد  مینادیمن  میمُگ . نتشیوخ  رد  ام  زا  یهورگ  اّما ...  ددنویپیم .

منطو ییامنن  رخآ ؟ موریم  اجک  هب  دوب ؟ هچ  رهب  مندمآ  ماهدمآ ؟ اجک  زا 
؟ مییاـشگب تیونعم  قاـفآ  هب  ار  شیوـخ  لد  هرجنپ  مینزب و  نورد » ناـهج   » هب يرـس  فارطا ، طـیحم  زا  هک  دراذـگیم  یگّرم » زور   » رگم

هکنیا
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ار شیوخ  دصقم  لزنم و  هاگیاج و  یلو  میهدب ، یناشن  سردآ و  همه  هب  هکنیا  دشاب ، فیعـض  نام  یـسانشدوخ »  » یلو میـسانشب ، ار  همه 
تشز و هچ  ار ، همه  هرهچ  هکنیا  دشابن ، دنب  ییاج  هب  نامدوخ  تسد  اّما  میناسرب ، ناشناوراک  هب  هتفرگ و  ار  نارگید  تسد  هکنیا  مینادـن ،
، تسین ندرک » مگ  دوخ   » هناشن رگا  همه ...  اهنیا  دَنامیم ، هچ  هب  نامدوخ  هرهچ  هک  مینادن  اّما  میـسانشب ، هبیرغ ، هچ  انـشآ و  هچ  ابیز ، هچ 

؟ تسیچ سپ 
؟ مییاجک رد  مینادیم 

. دناهدیشک سفن  نآ  ياضف  رد  ایلوا ، ایبناو و  دیهش  قیّدصنارازه و  هک  میشکیم  سفن  ییاج  رد  زورما  ام 
یتسه و ناج  هک  میراد  روضح  ییاـج  رد  دـناهداهن . نآ  رد  ماـگ  یهلا  ياـهتّجح  موصعم و  ناـماما  هک  مینزیم  مدـق  یناـبایب  يداو و  رد 

. دباییم روضح  اجنیا  رد  ماّیا ، نیا  رد  ع »  » يدهم ترضح  ملاع ، حور 
! دیشاب نایرگ  اهمشچ ! يا 

؟ میسانشیم ار  نابزیم  ایآ  مییادخ ، نامهم  ام  دیشاب . راودیما  یهلا  تمحر  هب  اهلد ! يا  دیونشب . ار  هناقشاع  ياههمزمز  اهشوگ ! يا 
؟ میسانشب هنوگچ  ار  وت  میاهتخاتشن ، ار  دوخ »  » زونه ام  ایادخ !

رد يرآ ، میلفاغ ! ردقچ  هک  یتسار  دینـش . دیاب  ار  بیغ » يادـص  ، » دوشگ دـیاب  ار  حور » باتک  ، » درک هعلاطم  ار  لد » هحفـص   » دـیاب اجنیا 
. میاهدرک مگ  ار  دوخ »  » ام زور ، نیا  رد  تشد و  نیا  رد  رهش و  نیا 

رد انم . رد  لیمک  ياعد  يرازگرب  ّلحم  میدیسر ، هثعب  رداچ  هب 
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هک دنتـشاد  نهذ  رد  ار  شیپ  لاـس  ود  هرطاـخ  اـیوگ  دروخیم . مشچ  هب  یماـظتنا  یتّینما و  ياـهورین  یماـظن  شیارآ  فارطا ، ياـهنابایخ 

. میـشاب هتـشاد  ياهمانرب  مه  زاب  دندادیم  لامتحا  دبال  دـندرک . رازگرب  انم  رد  یبش  نینچ  رد  ار  نیکرـشم  زا  تئارب  مسارم  یناریا ، جاجح 
هب جـیردتب  جاجح  دیـسر و  ناـیاپ  هب  هلاـن ، کـشا و  تبیـصم و  رکذ  یحادـم و  اـب  هارمه  اـنم  ِلـیمک  ياـعد  ّتیونعم ، زا  رپ  يّوج  رد  اـّما 

. دنتشگزاب دوخ  ياهرداچ 
يوس هب  چوک  سپـس  و  هناگ ، هس  تارمج  یمر  دوبن ، رتشیب  لـمع  کـی  میدوب ، اـنم  رد  هک  يزور  نیرخآ  دـش . يرپس  مه  مهدزاود  بش 

زور نیمّوس  نیا  رد  هبقع  هرمج  رهظ . زا  لبق  هعیـش  اّما  دـننکیم . یمر  رهظ  زا  دـعب  زور ، نیا  رد  تنـس  لـها  رهظ . ناذا  زا  سپ  هتبلا  هّکم ،
رخآ يارب  دـندوب  هتـشاذگ  ار  ندز  گنـس  اهیلیخ  نوچ  رهظ . ياهیکیدزن  هژیوب  نییاپ و  هقبط  صوصخب  دوب ، غولـش  اـنم  رد  ناـمروضح 
هّکم هب  دیدج ، ياهلنوت  زا  رذگ  اب  هدایپ  اجنامه  زا  هکلب  دندرگنرب ، اهرداچ  هب  ار  ینالوط  ِریسم  نیا  رگید  ندز ، گنـس  زا  سپ  هک  تقو ،

. دنشاب هدوسآ  مرگ ، زورمین  رد  نیگنس  کیفارت  جنر  زا  دنورب و 

تئارب مه  زاب 

. دوب یمدرم » تئارب   » زا یشیامن  زور و  نآ  ياههنحـصنیرتزیگناروش  زا  مدرک ) هراشا  زین  اًلبق   ) داتفا قاّفتا  هبقع  هرمج  رد  هک  یبلاج  هثداح 
هب قفوم  هک  یتیوک و ...  ینانبل ، رویغ  ناناملسم  زا  رفن  نارازه 
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زاربا اسر و  ياهتاولـصنمض  رد  دندرک . رازگرب  تئارب  مسارم  هبقع ، هرمج  رانک  رد  دـندوب ، هدـشن  هفرع  زور  رد  تئارب  مسارم  رد  تکرش 

: نوچمه ییاهراعش  اب  يربهر ، هیقف و  تیالو  هب  تبسن  يرادافو 
ناطیش اکیرمأ  ّهلذلا ، اّنم  تاهیه  دئاق ، ینیمخ  دحاو ، هَّللا  نومداق ، دّمحم  شیج  نویهصای ، ربیخ  ربیخ  لیئارـسال ، توملا  اکیرمأل  توملا  »

مدرم ناشورخ  يایرد  اّما  دوبن ، يدوعـس  نارومأم  زا  یلاخ  هقطنم ، نآ  هچ  رگ  دـندوب . هدرک  بلج  مه  ار  رگید  جاجح  هّجوت  ربکألا و »... 
! یندوتس دوب و  زیگناروش  رایسب  تکرح ، نیا  دشاب . هتخاس  رومأم  دنچ  زا  يراک  هک  دوب  نآ  زا  رتمیظع  تارمج ، رد  اهتیّلم  همه  زا 

هب هدـش  جراخ  انم  هدودـحم  زا  دوش و  هتفگ  رهظ  ناذا  ات  دـندرکیم  يرامـشهظحل  دـندوب و  عمج  یناریا  نارازه  اـنم ، یجورخ  ریـسم  رد 
« ربکا هَّللا   » اب ّتیعمج  لیس  اههدایپ . ِصوصخم  ِلنوت  ریسم  رد  هدایپ و  یهورگ  دندوب و  رظتنم  اهنیـشام  رد  یعمج  دنوش . ناور  هّکم  فرط 
تاولـصو و ریبـکت  هب  ار  شیوـخ  ياـهدایرف  رگید  راـب  کـی  نارومأـم ، مشچ  زا  رود  دیـسر ، لـنوت  هب  یتـقو  اـیرد  نیا  داـتفا . هار  هب  ناذا 

نوچمه ّتیعمج ، تفای و  شهاک  اهادص  . دنتشاد روضح  نارومأم  لنوت  يوس  نآ  رد  اّما  دیچیپ . لنوت  رد  ادصو  دروآرب  تئارب  ياهراعش 
زامن دننک و  فاوط  ادخ  هناخ  درگ  رب  همّظعم ، هّکم  رد  رگید  راب  ات  دـنداد ، همادا  شیوخ  هار  هب  دـندش و  جراخ  نافوط ، زا  سپ  یـشمارآ 

. دنهد ماجنا  ار  هورم  افصیعس و  دنناوخب و 
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هّکم هرابود 

هراشا

هّکم www.Ghaemiyeh.comهرابود  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:162

هّکم www.Ghaemiyeh.comهرابود  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 169 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:163

هّکم هرابود 

74 / 2 / 22
مدرم دیـشکیم و  شیوخ  تمـس  هب  ار  قشاـع  ياههدـید  اـهلد و  هک  دوب  ادـخ  هناـخ  هراـبود  هکم . رد  رـصع  میدوب ، اـنم  رد  زورما  حـبص 

هدرـشف فص  . دنتـشگیمرب اـنم  زا  هداـیپ  هراوس و  جاـجح ، لیـس  هدـنام ، بورغ  هب  یتعاـس  سیطاـنغم . نیا  بوذـجم  ییاـههدارب  نوچمه 
یلو هتسخ  ياهماگ  اب  هدایپ و  زین  ياهّدع  دوب . هتـسویپ  مه  هب  يریجنز  لثم  هّکم ، بورغ  هدرک  مد  يامرگ  نآ  رد  دارفا ، لماح  ياهلیبموتا 

اب ینیپیلیف  نز  کی  درک . بلج  ار  مهّجوت  ابیز  ياهنحصهک  مدوب  ینّابر  چوک  نیا  رظان  هشیش » نادیم   » ياهیکیدزن دنتـشگیم . زاب  قاتـشم 
هباشون ریش و  هویم ، بآ  ِکنخ  ياههتسب  زا  رپ  یلیبنز  اب  دندوب ، هداتسیا  مدرم  ریـسم  رد  نابایخ و  رانک  شاهلاس  هن  تشه  ياههچب  زا  اتود 

هب و 
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، کنخ ياههباشون  نیا  ناگیار  عیزوت  دنتخورفیم ، یتشادهب  بآ  هک  يرگید  ياههچب  رانک  رد  دندادیم . هیده  هتشگرب  انم  زا  ياههدایپ 

. دش شطع  عفر  مدرک و  رت  یماک  زین  نم  یلاخ ، ناتیاج  تشاد . یتّذل  هچ 
نایجاح هلمج  زا  يرایسب  نوچ  دشاب . مارحلادجسم  ياهبش  نیرتغولش  زا  دیاش  انم  زا  تشگزاب  بش  مورب . مرح  هک  مدیدن  بسانم  بشما 

. دندرگزاب ناشدوخ  ياهرهش  هب  ای  دنیآرد ، مارحا  زا  هدروآ ، اج  هب  ار  لامعا  هیقب  رتدوز  هچ  ره  دنهاوخیم  یموب ،
ياههورگ ناسنا ، ات  تسا  یتصرف  رفـس ، نیا  تساههبذـج و  اهنامیا و  اهـساسحا و  زا  یتمایق  اهتّلم و  زا  يرـشحم  همّظعم ، هّکم  اهزور  نیا 

زا ماملـسم  همه  نیا  لد  زا  هدیـشوج  ياهنامیا  دنیبب و  ار  کیدزن  رود و  اجنآ و  اجنیا و  زا  نوگانوگ و  ياههجهل  اب  گنراگنر ، توافتم ،
. تسا تمایق  روآدای  هنحص ، . دنک سمل  ار  روانهپ  ملاع  رتخاب  ات  رواخ 

هچ دـنیوگیم و  هچ  تیعمج  همه  نیا  انم ، يداو  تافرع و  تشدـنهپ  روث ، راغ  ارح و  هوک  تاـعافترا  هّکم ، ياـهنابایخ  هبعک ، فارطا  رد 
ياهدرک و هچ  یتـسیک و  وت  میهاربا ! يا  مادـک ؟ دازآ »  » تسیک و هدـنب » « ؟ تسیچ جـح  تسا ؟ هدرک  هچ  اـهلد  نیا  اـب  ادـخ  دـنهاوخیم ؟

. دباییم يرگید  يانعم  تایح ،»  » دوشیم و ساسحا  رتنشور  ّتیدوبع ، موهفم  رفس ، نیا  رد  دندرک ؟ هچ  دندوب و  هک  تلیعامسا  رجاه و 
یهلا ياضر  و  ترخآ » رجا   » ندـیرخ يارب  اـیند » دـقن   » ِنتخورف و  هّرمزور » یگدـنز   » زا نطو و  رهـش و  هناـشاک و  هناـخ و  زا  ندـش  اـهر 

ادخ هب  دلسگن ، ادخ  ریغ  زا  ات  ناسنا  تسا . جح  ياهسرد  زا  یسرد 
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رد ناشلد  دناهدروآ و  ار  ناشمسج  اهنت  یلو  دنتسه ؛ اجنیا  هچ  رگ  یضعب  اّما ...  تسادخ . هب  نتسویپ  همّدقم  ریغ ، زا  نتسسگ  ددنویپیمن .

، دناهدمآ هک  یناگدماین  اسب  هچ  و  دناهدماین ... ! هک  یناگدـمآ  اسب  يا  دـناهدماین . جـح  هّکم و  زونه  نانیا  تسا . یگدـنز  هناخ و  نطو و 
 ... دنیاجنیا دناییاجنیا ،

« روث  » ات ارح »  » زا

رورم نیمزرس ، نیا  رد  مالـسا  خیرات  دوش و  دیدزاب  هک  دوب  رظن  رد  اهاج  یلیخ  تفریم . نایاپ  هب  ور  رفـس  نیا  هزور  ِتصرف 25  مک  مک 
. دشن هک  ددرگ ،

یجاح هک  هتفهن  نآ  رد  يزمر  هچ  منادیمن  دـنکیم . هسوسو  ار  ناسنا  ارح » راغ   » هب نتفر  قوش  هّکم  هب  دورو  تسخن  ياهزور  ناـمه  زا 
دنراذـگیم ار  روث  ارح و  راغ  دـنوشیمن و  جراخ  هّکم  زا  جـح  لامعا  نایاپ  زا  شیپ  دـننکیم و  طایتحا  یخرب  یلو  دـنکیم . باـتیب  ار 

. لامعا زا  تغارف  انم و  زا  تشگزاب  زا  سپ  يارب 
. هّکم زا  جراخ  هن  دوشیم ، بوسحم  رهش  وزج  تسنآ  زارف  رب  ارح  راغ  هک  رونلا » لبج  ، » رهشهعسوت ّتلعب  زورما  دنچ  ره 

. تسا هتفرگ  ارف  ار  نآ  فارطا  ینوکسم  ياهنامتخاس 
رب تثعب  زاغآ  رد  نآرق  تایآ  نیتسخن  هک  ییاج  تسا . هّکم  هب  لصو  نـآلا  هک  میتفگ  تسا . مارحلادجـسم  لامـش  يرتمولیک  رد 10  ارح 

لاس زا  یمایا  یهاگ  هک  دوب  ربمایپ  هاگتدابع  دش . لزان  اجنامه  رد  ربمایپ 
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يرکب هدروخن و  تسد  ياهاج  دودعم  زا  یکی  تفگیم . زار  ادخ  اب  دربیم و  هانپ  سنا  تولخ  نآ  هب  ناکرشم  ِتیّدام  ياغوغ  زا  رود  ار 

اب هچ  یهافـش و  هچ  يدوعـس  فورعم !» زا  یهن   » ِنارومأـم دـنچ  ره  تـسا . متاـخ  ربماـیپ  نآ  هاگمدـق  ادـخ و  لوـسر  روـضح  دـهاش  هـک 
یباوث نتفر  هوک  يالاب  دینکفین ، تمحز  هب  ار  دوخ  دنیوگیم  دننکیم و  یهن  هوک  هب  دوعـصزا  ار  جاجح  دـناهدرک ، بصن  هک  ییاهولبات 

قبط هـن  دـننکیم ، ییاـمیپهّلق  قـشع ، ياوـتف  هـب  قشاـع ، نارئاز  یلو  دــیناوخب ؛ زاـمن  مارحلادجــسم  رد  دــیورب  تـسین ، ّتنــس  درادــن و 
! یتلود ياههمانشخب  یمسر و  ياهلمعلاروتسد 

. دنوریم الاب  هتفرگ  ار  هوک  شکهنیس  ناوج  ریپ و  درم ، نز و 
هّلق هب  ندیـسر  دنروخن . امرگ  هب  دننک و  هدافتـسا  اوه  یکنخ  هام و  رون  زا  ات  دنتفایم  هار  هب  حبـصناذا  زا  شیپ  یتح  مد ، هدـیپس  رد  اهیلیخ 

، تسا شیپ  رد  روبعلابعـص  هاگرذـگ  دـنچ  هک  رتنییاپ  یمک  هّلق  زا  دـشکیم و  لوط  عبر  هس  اـت  تعاـس  مین  دودـح  لومعم  روطب  هوک ،
تروصب یّلحم  دناهداهن و  مه  شود  رب  رس  هک  هدمآ  دوجو  هب  میظع  هرخصنیدنچ  زا  هک  یهانپرس  هکلب  راغ ، هن  هتبلا  دراد . رارق  راغ  ّلحم 

، بش رد  صوصخب  راغ ، يالاب  زا  دنتـسیاب . زامن  تدابع و  هب  نآ  رد  دـنناوتیم  رفن  ود  یکی  هک  هبعک ، هب  ور  هدـمآ ، دـیدپ  یکچوک  راغ 
ماهلا یتولخ  اـب  راوشد ، رود و  یهار  اـب  مدرم ، سرتسد  زا  رود  تسا  هدوب  یطیحم  دوشیم . هدـید  اههتـسدلگ  مارحلادجـسم و  ییانـشور 

تسا هدادیم  ياج  دوخ  رد  تدابع  تاجانم و  ماگنه  ار  ادخ  لوسر  هک  رایسب ، یعافترا  یتوکلم و  شخب و 
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. دندناسریم وا  هب  بآ  اذغ و  یهاگ  مالسلاامهیلع ،»  » یلع هجیدخ و  و 

. دروآ ادخ  يوس  زا  اجنیمه  ار  کبر »...  مساب  أرقا   » هروس لیئربج ،
نیا هـب  دورو  يارب  بـیجع  یماـحدزا  دـتمم و  یفـصیهاگ  دـناوخب و  زاـمن  لوـسر ، یناروـن  دـبعم  نـیا  رد  هـک  تـسا  دـنمهقالع  یجاـح 

. دنتفایم راغ  رانک  رد  يراگدای  سکع  نتفرگ  رکف  هب  مه  یخرب  دوشیم . لیکشت  تسود » يارستولخ  »
. تمحر لوسر  يا  وت ، رب  تاولصو  مالس  دوریم . نوریب  شنت  زا  هار  یگتسخ  دتفایم ، ربمایپ  ياهجنر  دای  هب  ناسنا  یتقو 

ترجه ماگنه  رد  لوسر  ترـضح  هاگهانپ  دوشیم ، زاغآ  ناتـسهوک  هب  هار  ینابایخ  زا  تسا و  هّکم  بونج  هقطنم  رد  هک  روث » راغ   » اّما و 
هب ترجه  هار  درک . تسارح  ناکرـشم  دنزگ  بیقعت و  زا  ار  ص »  » دـمحم شاهدـنب  توبکنع ، رات  اب  دـنوادخ  هک  اجنامه  تسا . هنیدـم  هب 
هب یبایتسد  يارب  رتمک  نایفسوبا  ناوریپ  ات  هدوب  ندرک  مک  ّدر  يارب  ياهویش  دوخ  نیا  و  بونج ، رد  راغ  نیا  تسا و  هّکم  لامـش  زا  هنیدم 

. دنبای قیفوت  ادخ  لوسر 
نیا لخاد  هوک . شیوسنیا  تسا و  قیمع  ياهّرد  شیوسنآ  هک  هتفرگ ، رارق  مه  يور  هرخـصدنچ  اـب  دراد ، رارق  یهوک  يـالاب  زین  روث  راـغ 

مه اجنآ  هب  دورو  يارب  یتح  داتـسیا . ناوتیمن  تسا و  هاتوک  شفقـس  نوچ  هتـسشن . تروصب  هتبلا  دنوش ، ناهنپ  دنناوتیم  رفن  دـنچ  راغ ،
تسا و نارگ  یلو  دـنریگب ، يراـگدای  سکع  جاـجح ، زا  هک  دـنرظتنم  هظحل  ره  اـهنیبرود  اـب  هداـمآ  ناـساّکع  مه  اـجنآ  دـش . مـخ  دـیاب 

ياهسکع
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. دزرایمن تمیق  نآ  هب  ور  گنریب و 

، دشیم یط  رونلالبج »  » هّلق حتف  يارب  هک  يریـسم  ربارب  ود  زا  شیب  دـیاش  رتریگسفن . رتتخـس و  مه  تسا ، رتینالوط  مه  روث ، راغ  هار 
لزنم  » نآ ِقشع  هب  تشاذگ و  رس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  دیاب  ردقنآ  ار  تاعافترا  اههوک و  دومیپ . هار  دیاب  راغ  نیا  هب  ندیـسر  يارب 

مزال بل  ندرک  رت  سفن و  ندرکهزات  تحارتسا و  نتسشن و  تبون ، نیدنچ  هک  دننک  یهارمه  هک  درک  سامتلا  اهـسفن  اهوناز و  هب  ییاهن »
ییاهنت هب  ناسنا  اسب  هچ  اّما  تسا ، دوصقم  يوس  هب  یـشِلف  هک  دوشیم  هدـید  ییاهگنر  اـههناشن و  رمک ، هوک و  مخ  چـیپ و  رد  هتبلا  تسا .

. دنک مگ  ار  هار 
و دـشخبیم . ناوت  ار  نانآ  هک  تسا  ّتبحم  نامه  دـنوریم و  الاب  نانز  سفن  هک  ینیبیم  درم  نز و  زا  ار  یفلتخم  جاّـجح  ریـسم ، نیا  رد 

ندومیپ يارب  دشخبیم  هّیحور  نیمه  دوشیم و  لدـب  ّدر و  دـشاب » لوبق   » و تّوق » ادـخ  ، » دنـسریم مه  هب  تشگرب  تفر و  رد  دارفا  نوچ 
. هار هّیقب 

نیا تسا ؟ هدـناسر  ار  دوخ  اجنیا  ات  هدومیپ و  هار  همهنیا  ترجه ، يادـتبا  رد  زوتهنیک و  ناکرـشم  گـنچ  زا  زیرگ  يارب  ادـخ  لوسر  اـیآ 
يارب هکنآ  تسا ! هتخادرپیم  ینابـش  هب  يراگزور  هدوب و  رمک  هوک و  نیمه  هدـش  گرزب  هکنیا  هن  رگم  هتخانـشیم ؟ اجک  زا  ار  هاـگهانپ 

. دـندرک بیقعت  اهاجک  ات  ار  ادـخ  لوسر  هک  دـندوب  جوجل  هچ  نانمـشد  و  دـشاب . انـشآ  اههار  همه  هب  دوخ  دـیاب  تس ، امنهار » ، » تیرـشب
. نانآ رب  تنعل 
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، ادـخ بیبح  نآ  هک  دـشکب  سفن  ییاضف  رد  هظحل  کی  ات  درخب ، ناج  هب  ار  نتفر  روث  ارح و  راغ  هوک و  هیداب و  جـنر  ناسنا  هک  دزرایم 

یباّهو ياهیچتاغیلبت  دنچ  ره  تسا ؛ قشع  نامرف  نیا  تسا . هدروآ  حبصهب  ار  بش  هدیشک ، سفن  هداهن ، ماگ  اجنآ  راگدرورپ ، يافطصم 
! ... دنروآ باسح  هب  كرش  ار  اهنیا  همه 

تشگزاب

74 / 2 / 25
رس هب  راید ، نیا  رد  تماقا  يارب  زین  ناوراک  تلهم  دوب . هدمآرد  ناج  نت و  زا  هّکم  رد  تابجاو  هیقب  سپس  تافرع ، انم و  لامعا  یگتـسخ 

میداد و ماجنا  ار  رهـش  نیا  ياهدجـسم  اهنابایخ و  يرتشمرپ ، ياهرازاب  بلاطوبا ، ناتـسربق  ادخ ، هناخ  اب  رادید  نیرخآ  زورما  دوب . هدـمآ 
یلدمه هک  ایند ، ياج  همه  زا  ناملسم  ناردارب  رانک  رد  روضح  ماّیا ، نیا  رد  دوب  شخبتّذل  هچ  و  مارحلادجـسم . رد  تعامج  زامن  نیرخآ 

. دوب هداد  دنویپ  مه  هب  ار  همه  كرتشم ، نید  دحاو و  باتک  هلبق و  تدحو  و 
اهنابایخ رد  هک  يدیدیم  ار  يرصم و ...  يزنودنا ، يزلام ، هیکرت ، ياهناملسم  هتسد  هتسد  دوب . هدمآرد  ادصهب  همه  يارب  لیحرلا »  » ياوآ

. دندرگزاب ناشروشک  هب  ات  دناهّدج ، مزاع  اهسوبوتا  ياپ  و 
. دندوب هتسب  ار  اهراب  هدرک و  ار  ناشیاهدیرخ  اهیلیخ  نوچ  داتفایم ، قنور  زا  دیرخ ، رازاب  جیردتب ،
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. مداد ربخ  ار  تشگزاب  تعاس  هتفرگ ، ناریا  اب  یسامت  تشادن ، هملاکم  ّتیفرظ  رتشیب  ياهقیقد  دنچ  هک  نفلت » ِتراک   » هدنام هت  اب 

مدـید هک  مرادرب ، مدوخ  اب  كّربت  ناونعب  مزمز  بآ  متـسناوتن  ارچ  هک  مدروخیم  سوسفا  میدـمآ . نوریب  هّکم  زا  هک  دوب  بورغ  زا  شیپ 
رتیل دـنچ  نیا  يارب  یتسد  كاس  زا  ياهشوگ  دـنهدیم . هیدـه  نارفاسم  هب  ار  مزمز  بآ  یکیتسالپ  ياهیرُتب  ناگیار  اهنیـشام ، هاگفّقوت  رد 

. زاورپ يارب  راظتنا  راب و  تمسق  هب  اهکاس  لیوحت  میدوب و  هّدج  هاگدورف  رد  دعب  یتعاس  تشاد . اج  سّدقم  بآ 
ياهیجاح زاوشیپ  هب  ینید ، ّتنـس  کی  قبط  هک  یناگدـننک  لابقتـسا  هوبنا  و  دوب ، ام  ياریذـپ  نارهت  داـبآرهم  هاـگدورف   74 / 2 حبص 26 /

. ناشنامشچ رد  کشا  ياههقلح  اب  رهم ، رپ  ياهشوغآ  اب  لگ ، ياههتسد  اب  دندوب ، هدمآ  ناشدوخ 
. تسا هتشگرب  داهج »  » کی زا  هک  تشادنپیم  یجاح  و ... 

 ... ددرگ نادنموزرآ  همه  ِيزور  هک  دشاب  - 
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مالعا تسرهف 

صاخشا
اهاج
تاعوضوم
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صاخشا

134 اوح ، مدآ و 
92 ، 87 هنمآ ،

61 ، 39 ، 35 ، 32 ، 23 ، 22 عیقب ، همئا 
164 ، 149 ، 113 ، 86 ، 75 ، 73 میهاربا ،

48 ربمایپ ، رسپ  میهاربا 
27 هّیمیت ، نبا 

28 يراصنا ، بّویاوبا 
28 رذوبا ،

92 بلاطوبا ،
59 ینادمه ، سارفوبا 

149 ، 113 ، 87 ، 86 ، 85 ، 74 لیعامسا ،
28 هفصباحصا ،

33 نینبلا 32 ، ّما 
33 ع ،»  » رقاب ماما 

59 ع ،»  » داوج ماما 
154 ، 144 ، 133 ، 132 ، 130 ، 86 ، 76 ، 42 ع ،»  » نیسح ماما 

159 ، 140 ، 139 ، 136 ، 121 ، 120 ، 119 ، 115 ، 112 ، 111 ، 107 ، 105 ، 103 ، 93 ، 91 ینیمخماما ،
48 ع ،»  » اضر ماما 

154 ، 57 ، 33 ، 30 ع ،»  » داّجس ماما 
33 ، 30 ع ،»  » قداصماما

76 ، 34 ، 33 ع ،»  » یبتجم ماما 
29 جرزخ ، سوا و 

58 هَّللاۀیآ ،)  ) يدرجورب
74 ، 28 لالب ،

112 زاب ، نب 
28 راّجنینب ،

54 مالسالاۀجح ،)  ) يریخست
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49 مالسالاۀجح ،)  ) یلّسوت

167 لیئربج ،
138 هَّللاۀیآ ،)  ) یتّنج

19 یفیذح ،
103 ینیطسلف ،) نامزاس   ) سامح

83 ، 46 ادهشلادیس ، هزمح 
119 یلوبمالسا ، دلاخ 

140 ، 104 ، 103 ، 99 هَّللاۀیآ ،)  ) ياهنماخ
197 ، 92 ، 83 هجیدخ ،

49 اقآ ،) دمحا  جاح   ) ینیمخ
59 لبعد ،

169 ، 167 ، 148 ، 55 ، 40 ، 39 ، 29 ، 28 ، 25 ص ،»  » ادخ لوسر 
138 ، 114 ، 43 مالسالاۀجح ،)  ) يرهش ير 

148 ههربا ، هاپس 
123 دیمحلادبع ، ناطلس 
30 ، 28 یسراف ، ناملس 

48 هشیاع ،
87 هَّللادبع ،

36 ، 35 نیسای ، مالسلادبع 
92 بلطملادبع ،

92 فانمدبع ،
23 نامثع ،

86 رغصا ، یلع 
46 رفعج ، نب  یلع 

167 ، 104 ، 83 ، 75 ، 53 ، 30 ، 28 ع ،»  » یلع
28 رسای ، رامع 

59 ، 58 ، 57 ، 56 یلع ، دمحم  خیش  يرمع ،
33 دسا ، تنب  همطاف 

69 ، 54 ، 40 ، 33 ، 28 س ،»  » همطاف
59 یضترم ، دیس  ینیوزق ،

48 هّیطبق ، هیرام 
28 دادقم ،
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29 راصنا ، رجاهم و 
156 ، 145 ، 144 ، 136 ، 131 ع ،»  » يدهم

59 یملید ، رایهم 
48 همجن ،

56 ، 30 هلواخن ،
102 مالسالاۀجح ،)  ) هداز ظعاو 

24 يدوعس ، جح  ریزو 
87 ، 86 ، 85 ، 74 رجاه ،

92 مشاه ،
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ص:175
اهاج

75 یلع ، رابآ 
102 ناجیابرذآ ،

151 هنایم ، يایسآ 
67 ، 23 اقیرفآ ،

159 ، 141 ، 138 ، 137 ، 91 ، 59 ، 24 اکیرمآ ،
124 ، 66 ، 61 ، 64 دحا ،

142 لیئارسا ،
36 رهش ، مالسا 
102 ناتسناغفا ،

142 ریازجلا ،
169 ، 23 يزنودنا ،

24 اکیرمآ ،)  ) امهالکوا
134 ، 121 ، 93 ، 58 ، 35 ناریا ،

41 هنیدم ، رازاب 
43 نیرحب ،

115 ، 108 ، 107 ، 103 ، 102 ، 54 ، 49 يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب 
110 ، 108 ، 68 ، 64 ، 56 ، 55 ، 53 ، 52 ، 39 ، 33 ، 31 ، 29 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 عیقب ،

142 ، 102 ینسوب ،
68 نازحألا ، تیب 

83 ، 47 سدقملا ، تیب 
37 ، 23 ناتسکاپ ،

90 نوجح ، لپ 
169 ، 123 ، 98 ، 23 هیکرت ،

28 عادولاۀّینث ،
134 ، 133 ، 131 همحرلا ، لبج 

47 ةامرلا ، لبج 
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ص:176
168 ، 165 رونلا ، لبج 

158 ، 153 ، 149 یبقع ، هرمج 
20 عیقبلاۀّنج ،

155 ، 144 ، 139 ، 136 هثعب ، رداچ 
142 نچچ ،
91 زاجح ،

85 لیعامسا ، رجح 
101 ، 85 ، 82 دوسألارجح ،

58 ، 43 مق ، هیملع  هزوح 
29 يراصنا ، بویاوبا  هناخ 

83 بلاطوبا ، هناخ 
83 مقرا ، هناخ 

29 ع ،»  » قداصماما هناخ 
68 ، 44 ، 30 ع ،»  » همطاف هناخ 

102 ، 64 ، 33 عیقب ، راوید 
76 هفیلحلاوذ ،

16 ترایز ، جح و  نامزاس 
68 هبوت ، نوتس 

68 هنانح ، نوتس 
30 هفیقس ،

67 نادوس ،
88 ، 74 بلاطیبا ، بعش 

159 ، 94 ، 86 هورم ، افص و 
68 ، 28 ، 21 هّفُص ،
77 هرجهلا ، قیرط 
130 ، 102 قارع ،

146 ، 142 ، 136 ، 135 ، 132 ، 130 ، 129 ، 115 ، 114 ، 89 ، 87 ، 24 تافرع ،
46 ضیرع ،
57 یلاوع ،

168 ، 167 ، 165 ، 164 روث ، راغ 
166 ، 165 ، 164 ، 74 ارح ، راغ 

94 هسنارف ،
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170 ، 124 ، 116 ، 18 هدج ، هاگدورف 
170 ، 15 دابآرهم ، هاگدورف 

141 ، 103 ، 102 نیطسلف ،
65 ، 28 ابق ،

59 ، 40 ، 31 ع ،»  » ارهز ربق 
169 ، 92 ، 90 بلاطوبا ، ناتسربق 

154 ، 152 ، 150 ، 149 ، 147 هاگنابرق ،
78 تفایض ، رصق 

58 مق ،
26 یبنلادجسم ، هناخباتک 

هکم هناخباتک 
هّکم ۀبتکم 

42 زیزعلادبع ، کلم  هناخباتک 
37 یچارک ،

154 ، 130 ، 87 ، 86 ، 76 البرک ،
142 ریمشک ،

149 ، 100 ، 92 ، 79 ، 78 هبعک ،
130 ، 42 هفوک ،

61 ، 47 علس ، هوک 
61 ریع ، هوک 

169 ، 129 يزلام ،
115 اضق ، يالعا  سلجم 

68 ربمایپ ، بارحم 
68 دّجهت ، بارحم 

68 ، 62 ، 29 مشاهینب ، هّلحم 
116 ، 76 ، 69 ، 68 ، 67 ، 61 ، 51 ، 42 ، 41 ، 40 ، 31 ، 29 ، 28 ، 27 ، 25 ، 19 هنیدم ،

56 ، 28 میدق ، هنیدم 
18 جاحلاۀنیدم ،

35 شکارم ،
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ص:177
146 ، 24 هفلدزم ،

124 ، 106 ، 61 ، 47 ، 46 هعبس ، دجاسم 
56 ءارهزلا ، یفشتسم 

63 ، 47 رکبوبا ، دجسم 
46 هباجالادجسم ،

165 ، 164 ، 154 ، 130 ، 98 ، 97 ، 93 ، 92 ، 84 ، 83 ، 79 ، 78 ، 47 مارحلادجسم ،
97 ، 68 ، 65 ، 64 ، 63 ، 62 ، 41 ، 35 ، 29 ، 28 ، 26 ، 25 ، 21 ، 19 یبنلادجسم ،

116 ، 41 لالب ، دجسم 
155 ، 152 فیخ ، دجسم 

64 ، 47 نیرّونلاوذ ، دجسم 
68 ، 64 ، 47 نیتلبقوذ ، دجسم 

47 یسراف ، ناملس  دجسم 
76 ، 75 ، 69 ، 65 ، 64 ، 55 هرجش ، دجسم 

64 ، 47 بلاطیبا ، نب  یلع  دجسم 
64 ، 47 رمع ، دجسم 

64 ، 47 ، 42 ، 41 همامغ ، دجسم 
47 همطاف ، دجسم 

47 حتف ، دجسم 
64 ، 48 خیضف ، دجسم 

68 ، 65 ، 64 ، 47 ابق ، دجسم 
133 هرمن ، دجسم 

48 میهاربا ، ّما  هبرشم 
149 ، 146 ، 145 ، 133 ، 24 رعشم ،

36 ، 35 برغم ،
129 ، 85 میهاربا ، ماقم 

92 یّلعملا ، ةربقم 
87 همرکملا ، هّکم  ۀبتکم 

169 ، 165 ، 164 ، 163 ، 159 ، 154 ، 124 ، 114 ، 82 ، 78 ، 73 ، 69 ، 68 ، 55 هّکم ،
163 ، 159 ، 154 ، 153 ، 149 ، 148 ، 115 ، 114 ، 89 ، 87 انم ،

163 هشیش ، نادیم 
130 ، 123 ، 112 هدباعم ، نادیم 

98 الط ، نادوان 
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148 رّسحم ، يداو 
154 یلافج ، لته 

102 دنه ،
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ص:178
تاعوضوم

170 مزمز ، بآ 
151 انم ، يزوسشتآ 

152 جاجح ، رامآ 
16 جح ، زا  شیپ  ياهشزومآ 

76 ، 75 مارحا ،
108 ، 107 اوتف ، فالتخا 

21 ناذا ،
49 اقآدمحا ، جاح  نیعبرا 

151 تارمج ، ماحدزا 
114 ، 25 ییاکیرمآ ، مالسا 

119 ، 114 يدمحم ، بان  مالسا 
144 هضافا ،

45 ، 44 اهیناغفا ،
156 ، 150 ناگدشمگ ، دادما 
142 ، 119 نیطسلف ، هضافتنا 

121 ، 119 ، 38 یمالسا ، بالقنا 
57 ، 52 ، 40 ، 39 ، 34 ، 31 ، 30 تیب ، لها 

125 ، 118 ، 117 ، 116 اهیناریا ،
66 ، 65 هنیدم ، رازاب 

113 دیدج ، ياههناختب  اهتب و 
158 ، 138 ، 136 ، 135 ، 114 ، 112 ، 111 ، 91 ، 24 نیکرشم ، زا  تئارب 

137 تافرع ، رد  تئارب 
158 انم ، رد  تئارب 

122 یغیلبت ، يزیرهمانرب 
28 یبنلادجسم ، يانب 

117 ناریا ، لوپ 
29 توخا ، نامیپ 

135 ، 125 ، 124 ، 123 ، 122 ، 116 ، 110 ، 23 تاغیلبت ،
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ص:179
124 ، 123 هنابزهس ، تاغیلبت 

137 ، 124 ، 115 ، 111 ، 105 ، 104 هعیش ، ّدض  تاغیلبت 
107 عجارم ، دّدعت 

104 ، 26 تنس ، لها  بصعت 
83 هلبق ، رییغت 

110 ، 18 نارئاز ، شیتفت 
154 ، 87 ریصقت ،

105 یتارادم ، هیقت 
130 ، 76 هیبلت ،

22 عیقب ، هعسوت 
125 ، 62 ، 26 ، 25 ، 20 مرح ، هعسوت 
125 ، 84 ، 83 مارحلادجسم ، هعسوت 

63 یگنهرف ، مجاهت 
100 هبعک ، هبذاج 

32 بالقنا ، نازابناج 
108 ياهقطنم ، تاسلج 

29 دحا ، گنج 
29 بازحا ، گنج 

29 ردب ، گنج 
29 كوبت ، گنج 

29 ربیخ ، گنج 
89 جح ،

150 ، 140 ، 119 ، 114 ، 103 ، 17 یمیهاربا ، جح 
99 ینانبل ، جاّجح 

118 هنومن ، جاجح 
135 نایناریا ، جح 

111 تئارب ، یب  جح 
87 عتمت ، جح 

143 ، 111 ، 91 ، 90 نینوخ ، جح 
88 مرح ،

103 نانبل ، هَّللا  بزح 
123 ینامثع ، تموکح 
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83 لوضفلا ، فلح 
154 ، 149 ، 89 قلح ،

109 رئاز ، همانربخ 
156 ، 151 ، 122 جح ، تامدخ 

135 ، 134 ینامرد ، تامدخ 
125 يدوعس ، تامدخ 

25 هبطخ ،
135 ، 133 ، 131 هفرع ، ياعد 

155 ، 135 ، 106 ، 56 ، 55 ، 52 ، 50 هنیدم ، لیمک  ياعد 
154 ینابرق ، حبذ 

108 یناحور ، نیطبار 
153 ، 149 ، 142 ، 24 تارمج ، یمر 
108 ، 107 ، 105 ناوراک ، یناحور 

87 ربمایپ ، هاگداز 
32 ، 22 هعماج ، ترایز 

58 هنیدم ، تاداس 
49 تما ، ماما  لاحترا  درگلاس 

159 ، 155 ، 96 ، 90 ، 86 یعس ،
10 ، 9 ، 8 یسیونهمانرفس ،

103 ، 102 تیب ، لها  رانیمس 
102 نیکرشم ، زا  تئارب  رانیمس 

102 بیرقت ، رانیمس 
102 دیحوت ، رانیمس 

40 ، 39 تعدب ، ّتنس و 
37 نایمشاه ، تدایس 

66 هنیدم ، ناهایس 
17 همانرب ،)  ) جح يامیس 
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ص:180
148 ، 147 رعشم ، بش 

159 ، 139 تئارب ، ياهراعش 
131 نامز ، ماما  رادید  قوش 

16 جح ، ترایز  قوش 
27 هعیش ،

99 نانبل ، نایعیش 
60 ، 56 ، 30 هنیدم ، نایعیش 

121 ، 120 ، 119 ، 94 ، 38 بالقنا ، رودص 
38 ، 37 یجراخ ، نابز  ترورض 

155 ، 96 ، 95 ، 94 ، 89 ، 85 فاوط ،
38 مالسا ، یللملانیب  نابز  یبرع ،

84 هبعک ، تمظع 
148 ، 147 نابرق ، دیع 

64 یگدزبرغ ،
29 هکم ، حتف 

132 انم ، تافرع و  زبس  ياضف 
164 ، 101 ، 100 ، 96 ، 90 ، 89 جح ، هفسلف 

31 ع ،»  » همطاف ناهنپ  ربق 
83 ، 81 ، 80 ، 79 هلبق ،

20 نآرق ،
124 دهف ، نآرق 

93 مارحلادجسم ، رد  یناریا  ءاّرق 
90 ینابرق ،

139 تئارب ، مسارم  همانعطق 
130 اروشاع ، مایق 

27 هعیش ، دض  ياهباتک 
17 جح ، میظع  هرگنک 

153 ینابرق ، ياهتشوگ 
60 یگتخابلام ،

29 مالسا ، تیندم 
51 دعب ، لبق و  هنیدم 

61 زورما ، هنیدم 
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91 اکیرمآ ، رب  گرم 
99 ، 98 جاجح ، نکسم 

63 ییارگ ، فرصم 
100 ، 68 ، 60 ، 59 ، 40 ، 39 ، 34 ، 31 تیب ، لها  تیمولظم 

106 نیعُم ،
29 جرزخ ، سوا و  عازن 

110 ، 109 يربخ ، هیرشن 
142 یناهج ، نیون  مظن 

25 هعمج ، زامن 
35 شکارم ، یمالسا  تضهن 

125 جح ، رد  ناتسبرع  ییارجا  ياهورین 
67 هنیدم ، اب  عادو 

148 ، 146 هفلدزم ، عضو 
144 ، 130 هفرع ، فوقو 

99 تیالو ،
124 ، 123 ، 116 ، 108 ، 104 ، 27 تیباهو ،

168 ، 167 ، 77 ، 47 ربمایپ ، ترجه 
90 ، 89 هلوره ،
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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